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اأيها ال�شعر اأيها النثرماهر �شرف الدين

وكل ذي َغْيبٍة ي�ؤوُب    وغائب الم�ت ال ي�ؤوُب
رثاء  ف��ي  االأب��ر���ص(  ب��ن  )عبيد  األيماً  جاهلياً  �شعراً  اأ�شتح�شر  واإذ 
ب�شام حّجار، اأ�شتح�شر تراثاً كان ابناً باّراً لجانب رهيف فيه، جانب 
ُمهَمل ومق�ٍص. فمن يتتّبع م�شادر التراث في ما كتبه حّجار يعرف 
الظليل والخافت  اإل��ى  انحيازاً  اأن نق�ل  انتقاًء، واالأج��دى  ب��اأن ثمة 
في  ا�شتخدم�ا  ال�شاعر  اأ�شدقاء  جميع  اأن  يخفى  وال  والمت�اري. 
اللبنانيين  ال�شعراء  رثاه جميع  "المت�اري"، في حين  رثائه �شفة 

ال�شباب باعترافهم بالتاأّثر ب�شعره.

اأ�شدقائه. كان يزورني وبه رع�شة  ب�شام حّجار )1955-2009(، دقيق الح�ش�ر، ناعم ال�ج�د بين 
الخفر ورع�شة الق�ل اللطيف، وله ذلك الكالم الذي ينط�ي فيه ويكاد يب�ح به ثم ال يب�ح، واإن فعل 

فاإنما دائماً بهدوء اأقرب اإلى ال�شمت مما اإلى اأن يك�ن هديراً.
وله  واآخ��ر.  بين م�عد  اأو  واآخ��ر  لقاء  بين  ال�قت  ك��ان يط�ل  واإن  الحال،  ه��ذه  وكّنا �شديقين في 

�شوقي اأبي �شقرا

عن خم�شة عق�د، واثَني ع�شر دي�اناً، و�شتين كتاباً مترجماً، 
ب�شام  والن�شر  الجميل  اللبناني  ال�شاعر  رحل  دمعة،  واأل��َف��ْي 
حّجار. واإذا كان الم�ت المبكر لل�شاعر يجعله �شهيداً، فاإن 
الم�ت المبكر لحّجار جعله عا�شقاً. رحيٌل فاجع، لكن مت�ّقع 
اأ�شدقائه.  راح يفتك بكبده... وبقل�ب  الذي  المر�ص  ب�شبب 
وبرحيله خ�شرت ق�شيدة النثر اأحد اأف�شل �شعرائها، وخ�شرت 
اأحد  ال�شحافة  وخ�شرت  ممار�شيها،  اأف�شل  اأح��د  الترجمة 
من  لمقتطفات  ن��ت��رك  خ�شائر  لحظة  �شحافييها.  اأن��ظ��ف 

�شهادات ال�شعراء والكّتاب  واالأ�شدقاء... اإح�شاءها.

اأمجد نا�شر
مثلها  اأكتب  اأن  اأريد  كنت  اأتذّكر ق�شيدتك "عام 1955" فقد 
اأ�شى،  اأو  تفّجع  ب��ال  ال��ق���ل،  ب��شعه  م��ن  اأن���ت،  ال  اأن���ا،  ول��ك��ن 
الذكر"  ي�شتحق  م��ا  االأم���ر  ف��ي  تجد  ول��م  طفلتي  "كبرت 

)القد�ص العربي(.

عّبا�س بي�شون
مرّبعه  اإل��ى  العالم  لحق  لقد  ال�شاعر.  ه���  ك��ان  ح��ّج��ار  ب�شام 
االأخير. تحت الحائط الذي يف�شل بين كل �شيء وكل �شيء 

عا�ص كنا�شك )ال�شفير(.

www.alghaoon.com
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وائل ال�شمري - القاهرة
الح�ار مع جابر ع�شف�ر له مذاق مختلف، فمن فرط �شيالنه 
ُيخيَّل اإليك اأنك اأمام اإن�شان "عادي" ال يختلف كثيراً عن ع�شرات 
اأ�شدقائه ومريديه  الذين تقابلهم ي�مياً. ال يمنعه عن مقابلة 
والم�ؤتمرات  باللجان  المليئة  حياته  في  اأكثره  وما  ال�شفر،  اإال 
واالجتماعات. في الفترة االأخيرة ظهرت حاجة ال��شط الثقافي 
االأعلى  "المجل�ص  ع��ام  كاأمين  من�شبه  غ��ادر  بعدما  ب�شّدة  اإليه 

للثقافة"، فتراجع دور هذا المجل�ص، وتنامت م�جة ال�شغ�طات 
التي يمار�شها االأ�ش�لي�ن على الم�شتنيرين من جهة، ويمار�شها 
اأخ��رى، فبالتزامن مع  الم�شتنيرين من جهة  الم�شتنيرون على 
عبد  الأحمد  الخر�شاء"  الق�شيدة  النثر  "ق�شيدة  كتاب  اإ���ش��دار 
األف   50 مبلغ  بتغريم ع�شف�ر  ُحْكم  ثمة  كان  المعطي حجازي، 
كان  ال��ذي  البدري  ي��شف  الح�شبة  �شي�خ  كبير  لم�شلحة  جنيه 
�شبباً في تفريق ن�شر حامد اأب� زيد عن زوجته، وفي تغريم كل 

األف   20 �شرايا  واأ�شامة  �شعير  ومحمد  والغيطاني  حجازي  من 
جنيه، كما كان هذا ال�شيخ حديث االإعالم الم�شري في االأ�شب�ع 
الفائت، بعدما اأثبتت اإحدى ال�شحافيات - بال�ش�ر والت�شجيالت 

- اأنه يمار�ص ال�شحر وال�شع�ذة لقاء المال.
الق�مي  ب�"المركز  مكتبه  في  ع�شف�ر  جابر  زارت  "الغاوون" 

للترجمة" واأجرت معه ح�اراً طاوَل محاور عديدة.
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حّجار،  ب�ّشام 
ب�����ري�����������ش�����ة: 
اأ����������ش���������ام���������ة 
ب����ع����ل����ب����ك����ي.
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"االأمر  ع�������ش���اب���ة  م����ن  اأع���������ش����اء  ه���اج���م   *
ال�شاعر  المنكر"  ع��ن  وال��ن��ه��ي  ب��ال��م��ع��روف 
عمله  مقّر  في  الدو�شري  ر�شدي  ال�شع�دي 
اإلى  ا�شطحابه  قبل  اللكمات،  له  م�شّددين 
مقّر الهيئة، وهم ي�شيح�ن به: "تعال معنا 

العاهرات"، وذلك  اأب��ا  يا  زنديق  يا  فا�شق  يا 
بتهمة ن�شر ن�ش��ص كفرية ت�شّمنت طال�شم 
�شحرية. وقال ال�شاعر ل�"العربية نت" اإنهم 
اأج���ب���روه ع��ل��ى ك��ت��اب��ة ت��ع��ّه��د ب��ال��ت���ق��ف عن: 
كتابة ال�شعر االإباحي والكفري، الكتابة على 

االإنترنت، واالمتناع عن ذكر هذه ال�اقعة"!
* كاتب عم�د في الملحق الثقافي لجريدة 
ح�شين  غ��ازي  وُيدعى  ال�ش�رية،  "الث�رة" 
العلي، كتب ما ياأتي: "ُي�شعدني اأحياناً م�شهد 
��اً ب���رواي���ة قّدمها  ال��رق��ي��ب وه���� ُي��ع��م��ل ق�����شّ

كاتُبها الأخذ الم�افقة على طباعتها"!
اإل��ى جريدة  ق�شيدًة  الثقالء  اأح��د  اأر���ش��ل   *
"ال�شفير" على اأ�شا�ص اأن �شاحبها ه� مظّفر 
الخديعة  اكُت�شفت  َن�����ْش��ره��ا  وف����ر  ال���ن���ّ�اب. 

فاعتذرت ال�شحيفة من ال�شاعر.
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ما عالقة ق�شيدة "النثر" 
ال���ي����م ب��ك��ل م���ا ُك���ت���َب من 
���ش��ع��ر ق��ب��ل��ه��ا م��ن��ذ ام���رئ 
األ��ي�����ش��ت ق�شيدة  ال��ق��ي�����ص؟ واأك���ث���ر؛ 
الي�م  تهيمن  ال��ت��ي  العربية  النثر 
اأقرب  العربي  ال�شعري  الن�ص  على 
اإل��ى �شعر رام��ب��� واإل��ي���ت ووايتمان 
المتنّبي  اإل��ى �شعر  وريت�ش��ص منها 

واأحمد �ش�قي وال�شّياب؟
اأعتقد اأننا اإذا تاأّملنا خارطة االإنتاج 
ال�شعري العربي في العق�د االأخيرة 
االأول  والعقد  المن�شرم  القرن  من 
والع�شرين  الحادي  القرن  من هذا 
باأن  االإج��اب��ة  ف��ي  ل��ن نجد �شع�بة 
ظهره  ي��دي��ر  ال��ي���م  العربي  ال�شعر 
لما�شيه ال�شعري االألفّي وحتى ل�شعر 
ال��رّواد... اإنه يمّثل قطيعة حقيقية 
والم�شم�ن  الجماليات  حيث  م��ن 

واالأداء، وخا�شة الخطاب.
لي�شت  ال��ع��رب��ي  ال�شعر  َع��رو���ص  اإن 
ا�شتبدالها  يمكن  م��شيقى  م�شاألة 
ب���اأخ���رى. الأن��ه��ا - اأي ال��ع��رو���ص - 
العم�دي  ال�شعر  ف��ي  اأك��ان��ت  ���ش���اء 
خطاب  ه��ي  التفعيلة،  �شعر  ف��ي  اأم 
واإن  وك��ي��ان جمالي متكامل  وروؤي���ة 
قطيعة  يعني  ك��ل��ّي��اً  عليها  ال��خ��روج 
حقيقية لي�ص فقط مع الجماليات 
في الن�ص، اإنما مع ن�ع ال�شعر الذي 
يكتب وج�هره وعالقته بكل اأدواته 
اأق���ل اللغة  با�شتثناء المفردات وال 

الأنها اأكثر تعقيداً.
عالقة  اأج���د  اأن  اأ�شتطيع  اأن���ي  كما 
مع  ال��ي���م  العربية  النثر  لق�شيدة 
للذاكرة  �����ش��ة  ال��م���ؤ���شِّ ال��ن�����ش������ص 
كال�شعر  االإن�������ش���ان���ي���ة  ال�������ش���ع���ري���ة 
ال�ش�مري والن�ش��ص القديمة اأكثر 
الجاهلي  ال�شعر  م��ع  عالقتها  م��ن 
واالأم�ي والعبا�شي وحتى الرّواد...

ذلك اأن عرو�ص ال�شعر العربي عالم 
يمكن،  وال   - ق��ل��ت  ك��م��ا   - متكامل 
بعد التخّلي كلّياً عنه، الحديث عن 
�شلة وت�ا�شل اإاّل من ن�ع الت�ا�شل 
الم�ج�د بين المتنّبي وفيكت�ر هيج� 
ا�شتثنينا  ما  اإذا  المثال  �شبيل  على 
ف��ي عبقرية  اأي  ب��ال��ط��ب��ع...  ال��ل��غ��ة 
ال�شعر ال في اآلته وفل�شفته ومعماره.
ولنقل  و�شادقين  وا�شحين  لنكن 
التاأريخ  اأم����ام ح��رك��ة  ب�����ش���ٍت ع����اٍل 
الي�م  العربي  ال�شعر  اإن  والمجتمع 
وال�����ذي ي��ت��م��ّث��ل ب��ق�����ش��ي��دة ال��ن��ث��ر ال 
مع  عميقًة  وج����ذوراً  و�شائج  يملك 
ما�شيه ال�شعري بالذات، واإن جذوره 
العربية  اللغة  خ��ارط��ة  خ��ارج  تمتّد 
ب��االأح��رى وه��� بذلك ال يملك من 
وحتى  ال��ل��غ��ة  ���ش��ط��ح  اإاّل  ال��ع��رب��ي��ة 
وذات  مب�ّشطة  تبدو  االأخ��ي��رة  ه��ذه 
البناء  من  خالية  مبا�شرة  تراكيب 
والت�شابك والمعمار، اأي اأنها ت�جد 
الكثير  اأن  اأ�شكالها حتى  اأب�شط  في 
م���ن ���ش��ع��راء ق�����ش��ي��دة ال��ن��ث��ر الي�م 

ُي��ل��ح��ن���ن وي��خ��ط��ئ���ن ف��ي ال�شرف 
والنح� ب�شكل فا�شح، وال تبدو هذه 
هم  اأو عجزاً في ن�شّ الم�شكلة عائقاً 
البتعاده  وذل���ك  ال��ج��دي��د،  ال�شعري 
وتركيزه  كلغة  اللغة  جماليات  عن 
والمفارقة  وال�����ش���رة  ال��روؤي��ة  على 
اأمام  اإل��ى  الذهنية. ال يكفي الهرب 
الملّح م�اجهة هذه  �شار من  وق��د 
تفا�شيلها  ف��ي  وال��ب��ح��ث  ال��ظ��اه��رة 
ال�شعرية  ال�شاحة  وانعكا�شاتها على 
ت�شميتها  االأق����ل  ع��ل��ى  اأو  ال��ع��رب��ي��ة، 
واالإق��رار ب�ج�دها، وبالتالي يمكن 

لمن �شاء اأن ُيدلي بدل�ه.
ل� اأخذنا اأي دي���ان ل�شاعر ق�شيدة 
ن��ث��ر ع��رب��ي ال���ي����م وح��اول��ن��ا اإيجاد 
و�شائج "�شعرية"، واأوؤك��د على �شفة 
ال�شعرية من حيث التناول وال�ش�رة 
والم��شيقى  ال��ل��غ��ة  م��ع  وال��ع��الق��ة 
واأدوات  ح��ي��ث��ي��ات  وك�����ل  وال�����روؤي�����ة 
اأو  �شاعر عم�دي  اأي  الق�شيدة، مع 
�شاعر تفعيلة الأدركنا - وبكل ب�شاطة 
- اأنه ال ُي�جد اأي اأثر فعلي لعالقة 
ما�شياً  ت�����ش��ّك��ل  اأن  ي��م��ك��ن  ت���ا���ش��ل 
�شعرياً مع كل ال�شعر العم�دي وحتى 
اعتبار  يمكن  ال  اأي  التفعيلة.  �شعر 
ق�����ش��ي��دة ال��ن��ث��ر وال ب����اأي ���ش��ك��ل من 
االأ�شكال امتداداً اأو انعكا�شاً لل�شّياب 
اأدوني�ص/  ل�شعر  وال  ل��دروي�����ص  وال 
التفعيلة في المح�شلة النهائية لما 
يحدث الي�م على ال�شاحة ال�شعرية. 
كل ما يقال عن تاأثيرات رّواد ق�شيدة 
النثر  ق�شيدة  �شعراء  في  التفعيلة 
معّمق  وب��ح��ث  تدقيق  اإل���ى  بحاجة 
امتداداً  لي�شت  النثر  ق�شيدة  الأن 
العرو�شي  لل�شعر  ت��ط���راً  حتى  وال 
بكل اأ�شكاله، اإنما هي انقالب جذري 
على مفه�م ال�شعر العربي بالكامل. 
كما اإن جميع المحاوالت لربط هذه 
ال�شاعرية في النثر مع ما�شي النثر 
العربي ال�ش�في باالأخ�ص ال ُتجدي 
اأي نفع وال ُتظهر اأّي عالقة ت�شتحق 
ال�ق�ف عندها: ما عالقة اأبي حيان 
النّفري  اأو  بالماغ�ط؟  الت�حيدي 

باأن�شي الحاج؟ على �شبيل المثال!
تلك محاوالت ربط ما ال رابط فيه 
وهي تّت�شم بطابع عاطفي ق�مي وال 

تمت اإلى ال�شعر عمقّياً ب�شلة.
و�شارمين  هادئين  نك�ن  اأن  يجب 
وه�  ال���ي����م،  �شعرنا  اإن  ال��ق���ل  ف��ي 
ال����ذي ي��م��ّث��ل اأك��ث��ر م��ن 90 % مما 
ال�شعر، ال تعك�ص مراياه  ُيكتب من 
النثر  ال��ع��رب��ي وال  ال�����ش��ع��ر  م��ا���ش��ي 
العربي. وهنا اأوّد اأن اأوؤكد اأن ما اأق�ل 
ال يعني قيمة نقدية لق�شيدة النثر 
على �ش�اها. اإنه مجّرد تقرير وجرد 
اأفرزت  معا�شرة  �شعرية  لم�شاحة 
العديد من الدالالت والم�ؤ�شرات ال 
بّد من ت�شخي�شها بادئ ذي بدء، اإذ 
ال يعني هذا االأمر بتاتاً اأن ما ُيكتب 
من  اأف�شل  ه���  ال�شعري  النثر  ف��ي 

�ش�اه، بل اأكاد اق�ل اإن ق�شيدة النثر 
العربية الي�م هي خليط "مخيف" 
من م�شت�يات مت�شاربة ومتناق�شة 
ك�حدة  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ح��ك��م  ي��م��ك��ن  وال 
�شعرية لما تحت�يه من متناق�شات 
ي�مياً.  وتعتمل  تتمّخ�ص  زال��ت  ما 
ل��ك��ن��ه��ا، وب��ق��ي��م��ت��ه��ا ال��ن��ق��دي��ة التي 
"�شعر  اأ�شميه  ما  ت�شّكل  عليها،  هي 

القطيعة" الحقيقي.
كم تحّدثنا عن القطيعة ولم يخُل 
منها منبر اأو ح�ار اأو معترك نقدي، 
لكننا لم نالم�ص بال�شبط مالمحها 
ال��ت��ي ت��ت��ب��ل���ر اأك��ث��ر ف��اأك��ث��ر ك��ل ي�م 
وكاأنها جزيرة  ال�ج�د  اإل��ى  وتظهر 
تخرج من اأعماق المياه لتحّل محّل 
وتت�شّكل  تتمح�ر  وه���ي  ال��ي��اب�����ش��ة. 
ُ��ل��ح ع��ل��ى ت�شميته  ا���ش��ط��� ح�����ل م���ا 
"ال�شعر المنث�ر"، اأو �شّمِه ما �شئت، 
لكنه وبكل تاأكيد يمّثل الي�م ال�ش�اد 
وهنا  ال�شعري.  الن�ص  من  االأعظم 
اأوّد اأن اأوؤك��د اإح�شائية قمنا بها في 
"كتاب في  اإط��ار عملنا في م�شروع 
جريدة" حيث انتهينا العام الما�شي 
من اإ�شدار "دي�ان ال�شعر العربي في 
الربع االأخير من القرن الع�شرين"، 
ال�شعراء  من  ُنخبة  ب��اإع��داده  قامت 
والنّقاد في مختلف الدول العربية 
�شاعراً  وي�شم 12 ج��زءاً بمعدل 30 
 350 اأي بمجم�ع ح�الى  لكل جزء 
المذك�رة  المرحلة  يمّثل�ن  �شاعراً 
فقد ات�شح لنا اأن اأكثر من 90% من 
�شعراء ق�شيدة  ال�شعراء هم  ه���ؤالء 
النثر. واإذا كان االأم��ر كذلك للربع 
االأخير من القرن الع�شرين فكيف 
���ش��ي��ك���ن ال���ح���ال ف���ي ال���رب���ع االأول 
اأي  والع�شرين،  ال���اح��د  القرن  من 
هذه ال�شن�ات التي نعي�شها اإذ ومن 
الحال بهذا  ا�شتمر  اإذا  اأن��ه  ال�ا�شح 
ال�شكل فقبل نهاية الن�شف االأول من 
القرن الحالي "�شتنقر�ص" ق�شيدة 
التفعيلة ولن يبقى اإاّل ال�شعر ب�شكله 

الذي ُيعرف الي�م ب�"المنث�ر".
اأق�ل هذا فقط للتاأكيد على ظاهرة 
تفر�ص نف�شها، ال كقيمة، لكن ك�اقع 
في  وم��ت��ن��اٍم  مكّثف  ب�شكل  يتكّر�ص 
جميع الدول العربية مهما تباينت 
الذي  ال�شعر  وطبيعة  خ�شائ�شها 

ُيكتب فيها.
اأو  ال��م��ن��ث���رة  الق�شيدة  هيمنة  اإن 
�شعر النثر بال�شكل الذي ُيكتب فيه 
ي�شعنا اأم��ام حقيقَتْين: االأول��ى في 
من  وه�ّيته  ال�شعر  ه��ذا  خ�شائ�ص 
حيث انتمائه ومفرداته ال�شعرية اإذ 
ما�شي  مع  الكّلية  القطيعة  تترّكز 
لّلغة،  ما  العربية ما عدا  الق�شيدة 
من  المب�ّشط  ب�شكلها  ذك����رت،  ك��م��ا 
ك�ن  ف��ي  والثانية  و���ش��الت  و�شائج 
ه����ذا ال�����ش��ع��ر ال�����ذي ي�����ش��ّم��ى الي�م 
فترة  ف��ي  �شي�شبح  ع���ّدة،  بم�شمّيات 
االإنتاج  كمِّ  وبحكم  بالبعيدة  لي�شت 
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وال��ه��ي��م��ن��ة ك�شكل كما  االأق�����ل  ع��ل��ى 
ذكرت، ه� ال�شعر وح�شب، الأنه وبكل 
في  �شيبقى  ال���ذي  ال�حيد  ب�شاطة 
ال�شاحة. بالطبع ما زال الي�م هناك 
من يكتب حتى ال�شعر العم�دي ولم 
يختِف كلّياً، لكن ذلك اأمر هام�شي 
و���ش��ي��ظ��ّل ه��ام�����ش��ّي��اً ك��م��ا ه��� وا�شح، 
وكذلك االأمر بالن�شبة اإلى التفعيلة 
ف�شتظل اأي�شاً، لكنها لن تخرج من 

اأ�ش�ار الهام�ص.
من هنا �شار لزاماً علينا الت�قف لدى 
محاولة  في  الظاهرة  ه��ذه  مالمح 
لبل�رة �ش�رتها ومعرفة امتداداتها 

واأ�شكال تاأّثرها ومقارباتها.
لتها  ف��ي مح�شّ �شعرية  ���ش���رة  اإن��ه��ا 
النهائية ال تختلف عن �ش�اها في ما 
ُيكتب من �شعر الي�م وبلغات العالم 
الق�شيدة  ق��ان���ن  وك����اأن  ال��م��ت��ع��ّددة 
و�شائط  دون  وم��ن  وح��ده  الحديثة 
مبا�شرة يحكم نظام ال�شعر العالمي... 
اأكثر  مت�شابهاً  ال��ي���م  ال�شعر  ���ش��ار 

اإال ح��دود اللغات،  واأك��ث��ر ال تف�شله 
والرم�ز �شارت هي  المراجع  حتى 
الثقافات  ت��ب��ادل  وب��ح��ك��م  االأخ�����رى 
ولي�شت  م�����ش��ت��رك��ة  وال���ت���رج���م���ات 
حكراً على لغة دون اأخ��رى، فها ه� 
�شعرنا،  في  وك�نف��شي��ص  ع�لي�ص 
وجلجام�ص وق�شة الخليقة البابلّية 
وت�ت عنخ اآم�ن في ال�شعر الغربي؛ 
كّلها رم�ز وعالئق معرفية تاأريخية 
ل��م��ن يريد. اأ���ش��ط���ري��ة م�����ش��ت��رك��ة 
اال�شت�شهادات واالأمثلة كثيرة ويمكن 
النخبة  وج��م��ه���ر  ال�����ش��ع��ر  ل���ق���ارئ 
ا�شتنتاجها والت��شل اإليها دون عناء، 
كتاب  ذل���ك  ي��ح��ت���ي  اأن  يمكن  ك��م��ا 
خا�ص، لكنني اأود اأن اأوؤكد �شيئاً مهماً 
اآخر وه� اأن هذه المالمح المتبادلة 
اأجمع  العالم  في  ال�شعر  �ش�رة  مع 
العربي  ال�شعر  ع��ل��ى  ح��ك��راً  لي�شت 
ال��ي���م، بل قد �شبقه اإل��ى ذل��ك �شعر 
المنطقة التي نعي�ص فيها، في ال�شرق 
الق�مية.  لغاته  بمختلف  االأو���ش��ط 

اإنه حال ال�شعر التركي الحديث على 
�شبيل المثال حيث اأن ُجّل ما ُيكتب 
الي�م من ال�شعر التركي ومن خالل 
الترجمات اإلى اللغة الفرن�شية التي 
اأمكن لي االطالع عليها يت�شابه مع 
اإل���ى حّد  ال��ح��دي��ث  ال��ع��رب��ي  �شعرنا 
بعيد من حيث القطيعة مع ما�شيه 
ومن حيث ا�شتراكه بحيثيات ورم�ز 
الق�شيدة التي ُتكتب هذه االأيام في 
مختلف اللغات، وقد كان �شدور اأول 
اأنط�ل�جيا لل�شعر التركي الحديث 
بالفرن�شية "بين االأ�ش�ار والبحر"، 
القرن  �شتينيات  في  ن�شرتها  والتي 
دلياًل  ما�شبيرو"،  "دار  المن�شرم 
القطيعة  �����ش�����رة  ع���ل���ى  وا�����ش����ح����اً 
م��ع ال��ت��راث ال�����ش��ع��ري ف��ي التركية 
الت�شابه مع  وح��ت��ى  ب��ل  وال��ت��ق��ارب، 
ال�����ش��ع��ر ال��ف��رن�����ش��ي ال��م��ع��ا���ش��ر كما 
عّبرْت عن ذلك الدرا�شات والبح�ث 
نف�شها  االأنط�ل�جيا  راف��ق��ت  ال��ت��ي 
المختارات  في  اإليها  اأ���ش��رُت  والتي 

التي ترجمُتها ون�شرتها حينذاك في 
االأعداد االأولى لمجلة "الكرمل".

االإيراني  ال�شعر  م��ع  نف�شها  ال��ح��ال 
الفار�شية  باللغة  المكت�ب  الحديث 
و���ش��ع��رائ��ه ال����ي�����م، واأ����ش���ه���ره���م في 
ال��خ��ارج ي��داهلل روؤي���اي ال��ذي يعي�ص 

حالياً في فرن�شا.
"الق�شيدة  ي���ب���دو  م����ا  ع���ل���ى  اإن����ه����ا 
تحمل  �����ش����ارت  ال���ت���ي  الع�لمية" 
للق�شيدة  ال��م�����ش��ت��رك��ة  ال���م���الم���ح 
ال��ل��غ��ات. هذه  ع��ب��ر مختلف  ال��ي���م 
على  �شتهيمن  ال��ت��ي  ه��ي  الق�شيدة 
اللغات  لمختلف  ال�شعرية  الحياة 
بين ما�شي  ال�شراع  ربما الأن  ذل��ك 
وجد  الم�شتقبل  وما�شي  الما�شي 
���ش��اح��ت��ه ال��م��ث��ل��ى ف���ي ال�����ش��ع��ر حيث 
للحا�شر،  الم�شتقبل حا�شنة  يك�ن 
االنفجار  اأن  وح���ي���ث  ال��ع��ك�����ص.  ال 
التكن�ل�جي الذي ياأخذ الي�م �شكل 
كما  بانغ"  "البينغ  التك�ين  اإع����ادة 
ُي�شّمى في فيزياء اأ�شل العالم، بداأت 

تظهر اأولى مالمحه في ال�شعر حيث 
نلمح  ال��ذي  ال�شديم  �ش�رة  تتجّلى 
الجديد. العالم  تقا�شيم  اأول��ى  فيه 

تتباعد اأحياناً بع�ص الرم�ز وتتباين 
ظالل اللغات، لكن، وبحكم العا�شفة 
الجبارة التي َتج�ُشر القارات بع�شها 
اأُط��ل��َق عليها  اإل���ى بع�ص وه��ي التي 
ا�شم "الع�لمة"، �شار الجميع يكتب 
ق�شيدة متقاربة المالمح والدالالت 

واالإ�شارات.
غداً، ولي�ص بعيداً، �شَيكتمل م�شروع 
عبر  اللغات  بين  الف�رية  الترجمة 
االإنترنت حيث التجارب جارية على 
قدم و�شاق، وقد نجحْت اإلى حّد كبير 
الم�شترك،  االأ���ش��ل  ذات  اللغات  ف��ي 
ب�شكل  ال�شعر  ت��رج��م��ة  اإل���ى  لن�شل 
ف�ري بمجّرد ال�شغط على ا�شم اللغة 
الك�مبي�تر.  على  فيها  ن��ق��راأ  التي 
عند ذاك �شيقراأ الجميع "الق�شيدة 
الي�م  ن��ك��ت��ب��ه��ا  ال���ت���ي  الع�لمية" 
ن�شّميها. اأن  دون  م��ن  ال��ل��غ��ات  بكل 

1            تتّمة "منعطف وديع وب�ّشام"
بالطبع، �شفة ك�"الت�اري" حين تتعّلق ب�شاعر عربي، غالباً 
: قلَّ وندر(. وفي و�شعنا اإ�شافة اأن  ما تك�ن عزيزة )من َعزَّ
�شهادة ال�شعراء ال�شباب هي ال�شهادة االأكثر اأهميًة كمعطى 

نقدّي.
من  اأب���داً  تقلياًل  ه��ذا  )ولي�ص  ح��ّج��ار  وب�شام  �شعادة  ودي��ع 
مرحلة،  م�ؤ�ّش�شا  هما  اآخ��ري��ن(  لبنانيين  �شعراء  ت��ج��ارب 
ن مكانها جيل ال��رّواد وبع�ص تجارب  اأمَّ اأعقبت تلك التي 
ال�شبعينيات التي تخّلفت عنه ب�شن�ات قليلة. وفي �شهادات 
ال�شعراء اللبنانيين ال�شباب عن رحيل حّجار يجب اأن نقراأ 
تكري�شاً لمرحلة تذّوق الب�شاطة في ق�شيدة النثر اللبنانية 
كانت  بعدما  والبارع(،  االأول  م�ؤ�ّش�شها  �شقرا  اأبي  )�ش�قي 

مرحلة �شخٍب اأو�شت به اإ�شكالية ال�شرعية.
واأظن اأن الب�شاطة العبقرية في اأغاني فيروز الرحبانية، 
هذه  اإل��ى  ما  )لبنانية(  ه�ّية  اأن�شب  واأن��ا  ذهني  تفارق  ال 
الق�شيدة الجديدة التي اأر�شاها هذان ال�شاعران. ق�شيدة 
الق�شيدة  المذهلة.  الب�شاطة  ق�شيدة  الم�شيئة،  ال�شق�ق 
اأو  ��ة  م��ت��را���شّ ب��ا���ش��ت��ع��ارات  ثيابها  تعجق  ال  ال��ت��ي  االأن��ي��ق��ة 
ب�شيطة  الق�شيدة التي تلب�ص ثياباً  ت�شابيه كثيرة. تقريباً 

ومك�ّية.
اأ�شدقاء  اأُعيد تاأويل ما مّر عليه  اأق�ل: التذّوق، فكي  واإذ 
لب�شام  ثبََّت جملة  دروي�ص  باأن محم�د  التذكير  �شياق  في 
و�شع  ف��ي  ك��ان  فقد  ق�شائده.  اإح���دى  م�شتهّل  ف��ي  ح��ّج��ار 
تلك  ق�شيدته  َن�ْشر  بالذنب،  �شع�ر  اأدن���ى  ودون  دروي�����ص، 
من دون اال�شت�شهاد بجملة ب�شام حّجار. لكن دروي�ص فعل 
اإلى الذائقة  اإعالن انحيازه  اإزاء رغبته الجارفة في  ذلك 
ق�شيدة  وه��ي:  اأال  تتمّلكه،  ب��داأت  التي  الجديدة  ال�شعرية 
به  ق��ام  مما  اال�شتغراب  ع��ص  علينا  ك��ان  ول��ذل��ك  النثر. 
دروي�ص اآنذاك، اأن نق�ل اإنها خط�ته االأولى نح� ق�شيدة 
اأن  ي��ري��د  �شريرته  ف��ي  دروي�����ص  ك��ان محم�د  فقد  ال��ن��ث��ر. 
"ممّثل"  اختيار  له من  بّد  وك��ان ال  النثر،  ُيحّيي ق�شيدة 

لها يت�شّلم هذه التحية، فاختار - �شائباً - ب�شام حّجار.
ت�شكيل  في  اأ�شهم  من  اأب��رز  هما  وب�ّشام  ودي��ع  الي�م،  حتى 
عن  وهما  الجديدة،  اللبنانية  النثر  لق�شيدة  "اله�ية" 
عّبا�ص  اللبنانية.  النثر  لق�شيدة  الثاني  الجيل  رائ��دا  حّق 
اإلى مناخ الق�شيدة الغربية  اأقرب  بي�ش�ن ظّلت ق�شيدته 
كانت  بينما  بعينها،  �شعرية  لتجارب  اأب��ّ�ت��ه  ت�شجيل  م��ع 
تجربة ب�ل �شاوول تج�شيراً بين جيل واآخر واإن بقيت اأكثر 
لتجارب  اأي�شاً  اأبّ�ته  �شّجل  وقد  ال��رّواد،  بتجارب  الت�شاقاً 
َمن هم من  )اأي  �شّناً  االأ�شغر  اأما تجارب  بعينها،  �شعرية 
جيل حّجار( كعبده وازن وعقل الع�يط واأنط�ان الدويهي 
لها  تمتّد  ل��م  خا�شة  م��ن��اخ��ات  ذات  فهي   - غناها  على   -

تاأثيراٌت حا�شمة اإلى تجارب ال�شعراء ال�شباب.
نحن نتكّلم على تاأثير عام �شكَّل وجه الق�شيدة الجديدة 
التي ا�شتفادت من تجارب الجميع، لكن حالة "اال�شطفاء" 
ال�����ش��ع��ري ال��ت��اري��خ��ي ج��ع��ل��ت م���ن ت��ج��رب��َت��ْي ودي����ع وب�شام 

مركزّيَتْين من حيث التاأثير على االأجيال التي تلت.
منعطف وديع وب�شام �شيك�ن، حين ت�شف� الحياة ال�شعرية 
اللبنانية من االعتبارات غير النقدية، الم�شطلَح - المفتاَح 
ل�ل�ج ق�شيدة النثر اللبنانية الجديدة، التي ت�شّم �ش�ى 
اللبنانيين اأي�شاً من عا�ش�ا في لبنان مراحل �شيرورتهم 

ال�شعرية.
اأق����ل���ه ه��ي ك��ذل��ك خ��ال���ش��ة عالقتي  ب��ال��ط��ب��ع ثقتي ب��م��ا 
ولما  يكتب�ن،  لما  ومتابعتي  جيلي،  ب��اأب��ن��اء  ال�شخ�شية 
من  الكثير  م�شادر  ا�شتق�شاء  و�شعي  وفي  اأي�شاً،  يق�ل�ن 
االأخ�ص  ال�شاعَرْين، وعلى  ق�شائدهم من تجربَتي هذين 
وديع �شعادة الذي كثيراً ما تاأتي عيني في عينه )اأ�شتعمل 

تعبيراً �شعبياً( واأنا اأقراأ الدواوين الجديدة. 
وفي الحقيقة كنُت، قبل اأن اأتلّقى خبر رحيل العزيز ب�شام 
ال��ع��زم على مناق�شة م��ا طرحه �ش�قي  ق��د ع��ق��دُت  ح��ّج��ار، 
عبد االأمير في زاويته بهذا العدد تحت عن�ان "الق�شيدة 
االأمير  عبد  ط��رح��ه  فما  القطيعة".  ق�شيدة  الع�لمية 

خطير، بل وخطير جداً اإذا لم نجد الم�شّ�غات والبراهين 
حقيقية:  معطيات  من  ينطلق  ا�شتنتاج  فه�  عّنا.  لدفعه 

الق�شيدة العربية المعا�شرة ذات جذور غير عربية!
واإذا م��ا رف��ع��ن��ا غ��الل��ة ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة ال��ن��ق��دي��ة ع��ن هذه 
لي�شت  المعا�شرة...  العربية  الق�شيدة  ت�شبح:  الجملة 

عربية!
ب��ال��ط��ب��ع، ح��ج��ج ع��ب��د االأم��ي��ر ك��ث��ي��رة ودالئ��ل��ه دام��غ��ة في 
م�اطن عّدة. لكن في نقا�ص تركة �شاعر مثل ب�شام حّجار 
اأف�شل مدخل لنقا�ص من ن�ع اآخر. فلي�ص من اأحد، على 
اأكثر  اأظن، يعتر�ص على حقيقة ك�ن ب�شام حّجار من  ما 
بل  وثقافة،  وق��راءة  اطالعاً  والعرب  اللبنانيين  ال�شعراء 
ال�شعرية  ومنها  الثقافية،  الح�شا�شيات  لتطّ�ر  وم�اكبة 
بهّي على ما نذهب  العالم، وترجماته دليل  بالطبع، في 
"الغربية" ال�ا�شعة، بقيت  اإليه. لكن، ورغم هذه الثقافة 
التراث  ت��اأث��ي��رات  اأق�����ش��د فقط  وال  ع��رب��ي��ة.  ح��ّج��ار  جملة 
العربي على هذه الجملة، حيث كان �شاحبها معجباً بهذا 
التراث اأ�شّد االإعجاب، بل اأق�شد اأ�شالة جملة ب�شام، تك�يناً 

ومحم�اًل وِجّدة.
ال�شكل  اإذاً في ق�شيدة حّجار هي على  الُمفاِرقة  المعادلة 

االآتي: المقّدمات غربية والق�شيدة عربية.
ومن دون اأي محاولة للتذاكي اأق�ل اإن النقا�ص مع مق�لة 
اإعادة  اأبعد من  يبداأ مما ه�  اأن  االأمير يجب  �ش�قي عبد 
اأن  �شنجد  العربية، الأننا حينئذ  ال�شعرية  الجملة  تعريف 
الطّيب  واأب��ي  ن��ّ�ا���ص  اأب��ي  روح  واأن  يكتب�نها،  كثراً  �شعراء 
واأبي العالء ما تزال تتجّ�ل في ق�شائدنا، ومنها ق�شيدة 
ا�شتعرنا ع�لي�شهم وا�شتعاروا  عبد االأمير نف�شه، حتى ل� 
اأ�شالة  تعريف  م��ن  النقا�ص  ي��ب��داأ  اأن  يجب  جلجام�شنا. 

ال�شاعر �شانع الع�لمة ال�شعرية، ال �شنيعتها.
ع�شرة  بعد  انتظروها  �شيق�لها.  كلمة  حّجار  ب�شام  ل��دى 

اأع�ام.
ماهر �شرف الدين
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ا�شتقبلت  ك��ي��ف  ب���داي���ًة، 
ن����ب����اأ ف�������وزك ب���ج���ائ���زة 

"اليون�شكو"؟
- ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ح�����ش���ل��ي على 
ج���ائ��ز اأخ���رى، اإال اأن���ي ف��رح��ت بهذه 
عّدة،  الأ�شباب  وذل��ك  كثيراً،  الجائزة 
اأك��ب��ر م�ؤ�ش�شة  اأت���ت م��ن  ف����اأواًل الأن��ه��ا 
ثقافية في العالم، وهذا في حد ذاته 
�شرف كبير، وثانياً الأن لجنة التحكيم 
التي منحتني الجائزة ال تعرفني اأي 
اأو محاباة، وثالثاً  لي�ص ثمة مجاملة 
كانت  ب��ال��ج��ائ��زة  ف����زي  حيثيات  الأن 
اللجنة  اأن  لجهة  ونزيهة  م��ش�عية 
لكتاباتي  ج��ائ��زت��ه��ا  م��ح��ن��ي  ق������ّررت 
التي  والفكرية  النظرية  واإ�شهاماتي 
اال�شتنارة  روح  تدعيم  ب��داف��ع  ُكتبت 
المدنّية،  ال���دول���ة  ق����اع���د  واإر�����ش����اء 
اأهم  ه���  اإل���ّي  بالن�شبة  ال�شبب  وه���ذا 
اأن الطريق الذي  االأ�شباب الأنه يعني 
الطريق  ه���  لنف�شي  اخ��ت��رت��ه  ال����ذي 

ال�شحيح. 

المحكمة  حكم  عليك  اأف�شد  ه��ل 
جنيه  األ��ف   50 تغريمك  القا�شي 
فرحتك  البدري،  ال�شيخ  لم�شلحة 

بالجائزة؟
اأن����ا ف��رح��ت ب��ه��ذا الحكم  - ب��ال��ع��ك�����ص 
و���ش��ع��رت اأن����ه ال��ث��م��ن ال����ذي ي��ج��ب اأن 
اأدفعه ويدفعه كل مثقف حري�ص على 
اأ�ش�ل الدولة  ثقافة االإ�شتنارة وعلى 
���ش��ّد كل  ف��ي معركة  ال��م��دن��ّي��ة. نحن 
ق�ى االإظالم في المجتمع الم�شري 
�شبيلنا،  لحال  ُنترك  لن  اأننا  ونعرف 
اأعداء  من  الت�شفيق  ن�شمع  لن  واأننا 
الظالم،  طي�ر  ومن  المدنّية  الدولة 
اإيقاف م�شارنا، وال بّد  فهم يحاول�ن 
المتاعب.  بع�ص  منهم  ينالنا  اأن  من 
لكننا ن�شحك �شاخرين من االأ�شاليب 

التي يّتبع�نها.

بع�س  اأ�شوات  اأن  المالحظ  لكن من 
حمالت  بعد  خفتت  قد  التنويرين 

التكفير والنفي واالغتيال.
ين�ء  قد  كبيرة  م�ش�ؤولية  التن�ير   -
ب��ح��م��ل��ه��ا ال���ك���ث���ي���رون، ل��ك��ن ث��م��ة من 
واإخال�ص،  ب��داأب  الم�شيرة  ي�ا�شل�ن 
اأهم  ف���ي  تنت�شر  اأن  ت��ري��د  ك��ي��ف  ث���م 
ال  اأن���ا  ب�����ش��ه���ل��ة!  الم�شتقبل  م��ع��ارك 
واأ�ش�اط  اأ���ش���اط  فثمة  ذل��ك،  اأعتقد 
الدولة  اإل���ى  لل��ش�ل  قطعها  يجب 
والمعنى  ال�شيا�شي  بالمعنى  المدنية 

الديني والفكري واالجتماعي.

اأال تخاف اال�شطدام بالمزاج العام 
نتيجة  الم�شري  لل�شعب  )الحالي( 
تبّنيك لفكرة الدولة المدنية التي 

ال يتقّبلها الكثيرون؟

الم�شري  ال�شعب  اأن  اأ���ش��دق  ال  اأن��ا   -
و���ش��ل اإل����ى ه���ذه ال���درج���ة م��ن �شيق 
اإليه  و�شلنا  اإذا  اأن��ن��ا  واأع��ت��ق��د  االأف���ق، 
يتقّبلنا،  اأن  م��ن  ب���ّد  ال  "بالعقل" 
على  ال��ن��ا���ص  مخاطبة  علينا  وي��ج��ب 
قدر عق�لهم، كما قال الر�ش�ل، وكما 
قال علماء اللغة الذي عّرف�ا البالغة 
لمقت�شى  ال����ك����الم  م��ط��اب��ق��ة  ب���اأن���ه���ا 
ال��ح��ال. ف��ال ب���ّد م��ن م��راع��اة تفاوت 
ولذلك  النا�ص،  بين  الثقافة  م�شت�ى 
ترى اأن مقاالتي في جريدة "الحياة" 
ت��خ��اط��ب ال��ن��خ��ب��ة، اأم����ا م��ق��االت��ي في 
"االأهرام" فتخاطب العامة، وهذا ما 

اأحر�ص عليه دائماً.

وكيف تتاأّكد من اأن ر�شالتك و�شلت؟
- �شاأق�ل لك �شّراً اأذيعه للمّرة االأولى، 
اأع��رف بها مدى  فلي طريقة طريفة 
اإل���ى م�شت�ى  ن��ج��اح��ي ف��ي ال������ش���ل 
فاأنا  ومخاطبته،  ال�شارع  رجل  ثقافة 

اأجّرب مقاالتي على ابني الذي يعمل 
ال�شياحة،  في  اأي�شاً  ويعمل  مهند�شاً، 
الثقافة،  وال  ال�����ق�����راءة  ي���ح���ب  وال 
اأك��ت��ب في  ب��اأن��ن��ي  دائ��م��اً  يتهمني  فه� 
وغير  غ��ام�����ش��ة  م���ق���االت  "الحياة" 
م��ف��ه���م��ة، ع��ل��ى ع��ك�����ص م��ق��االت��ي في 
"االأهرام" التي غالباً ما ير�شى عنها، 

فاأطمئن اإلى اأن ر�شالتي قد و�شلت.

يف�ّشرها  التنويرية  م��ح��اوالت��ك 
البع�س باأنها تهاجم الدين، وبالتالي 
مناه�شًا  باعتبارك  ت�شنيفك  يتّم 

للدين؟
االإط����الق،  ع��ل��ى  ه���ذا غ��ي��ر �شحيح   -
وال���دي���ن ال����ذي ن���ؤم��ن ب��ه ن��ح��ن غير 
الدين الذين يحاول�ن فر�شه علينا، 
وال تن�َص اأني اأ�شا�شاً دار�ص تراث ولغة 
واأفهم في الدين اأكثر منهم، والدين 
يق�ل:  دين  �شمح،  دين  اأعتنقه  ال��ذي 
"اإذا اأتاك ق�ل من قائل يحتمل الكفر 

ويحتمل  وج��ه��اً  وت�شعين  ت�شعة  على 
االإي��م��ان على وج��ه واح���د، ُحمل على 
الكفر"،  ع��ل��ى  ُي��ح��م��ل  ول���م  االإي���م���ان 
"من �شاء فلي�ؤمن ومن �شاء  ويق�ل: 
فليكفر"، ويق�ل "وجادلهم بالتي هي 
الذي  االإ���ش��الم  ه���  ف��ه��ذا  اأح�شن"... 

اأعرفه، ال اإ�شالم ه�ؤالء.

اأكثر:  �شُيفرحك  الجائزَتْين  اأّي 
جائزة  اأم  "اليون�شكو"  ج��ائ��زة 
لها  حت  ُر�شِّ التي  التقديرية  الدولة 

هذا العام؟
اإجابة  اأع���ط���ي���ك  اأن  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ال   -
م���ح���ّددة، الأن���ي ل��م اأح�����ش��ل ع��ل��ى هذه 
عليها  اإن ح�شلت  لكني  بعد،  الجائزة 
ميعادها  عن  تاأخرت  قد  اإنها  �شاأ�شعر 
كثيراً، الأنه ط�ال ال�15 �شنة الما�شية 
ك��ن��ت اأن�����ا ال���َح���َك���م ال�����ذي ي���ق���ّرر منح 
ل�"المجل�ص  اإدارت����ي  بحكم  ال��ج��ائ��زة، 
ال  ك��ن��ت  ول���ذل���ك  للثقافة"،  االأع���ل���ى 

ُتر�ّشحني  ب���اأن  االإط����الق  على  اأ���ش��م��ح 
لم  والأن���ي  االآن،  لكني  ل��ه��ا،  جهة  اأي 
اأع���د م���ّظ��ف��اً ف��ي وزارة ال��ث��ق��اف��ة، بل 
الق�مي  "المجل�ص  في  خبيراً  اأعمل 
تر�شيحي  م��ن  اأم��ان��ع  ل��م  للترجمة"، 
للجائزة، وقد قبلت �شاكراً تر�شيح كل 
المنيا  وجامعة  القاهرة  جامعة  من 
واأتيله  الم�شري  العلمي  والمجمع 
الجائزة  ع��ل��ى  ح�شلت  واإن  ال��ف��ن���ن، 
لن تك�ن مفاجئة لي كح�ش�لي على 

جائزة "الي�ن�شك�".

على  حجازي  هجوم  اإلى  ترى  كيف 
ق�شيدة النثر حتى اليوم؟

اأحمد  ب��ه  ق��دي��م، يريد  - ه��ذا حديث 
يلفت  اأن  ح����ج����ازي  ال��م��ع��ط��ي  ع���ب���د 

االأنظار اإليه.

اأن تجربة ق�شيدة النثر  وهل ترى 
وجودها  على  ع��ام��ًا  خم�شين  بعد 

اأ�شبح لها �شمة خا�شة؟
�شمات،  ب���ل  واح������دة  ���ش��م��ة  ل��ي�����ش��ت   -
تيارات  ع���ن  ت��ت��ح��ّدث  اأن  وت�����ش��ت��ط��ي��ع 
ال�����ش��ع��راء، فق�شيدة  ب��ت��ع��ّدد  م��ت��ع��ّددة 
ال���م���اغ����ط م��ث��اًل ف��ي��ه��ا ���ش��ج��ن كبير 
اأن�شي  اأم����ا ق�����ش��ي��دة  ون��غ��م��ّي��ة ك��ب��ي��رة، 
الهروب من  اإل��ى  يعمد  فكاأنما  الحاج 
له�ؤالء  التالي  والجيل  النغمّية،  هذه 
النثر  �شكل ق�شيدة  ف��ي  ج��ّدد  ال���رّواد 

وم�شم�نها، في م�شر وغيرها.

ال�شعراء  من  الجديد  الجيل  معظم 
تتابع  ال  الأن��ك  كبير  ب�شكل  يلومك 
تجربته، وما زلت تكتب عن محمود 
عبد  و���ش��الح  دنقل  واأم���ل  دروي�����س 

ال�شبور.
- ه����ذه االأ����ش���م���اء ال���ت���ي ذك��رت��ه��ا هي 
عنهم  اأكتب  واأن��ا  جيلي،  اأب��ن��اء  اأ�شماء 
المفرو�ص  اأفهمهم جيداً، ومن  الأني 
نّقاده  اإن��ت��اج  على  جيلك  يحر�ص  اأن 

الذين يفهم�ن تجربته جيداً.

الجيل  م���ن  "موقف"  ه����ذا  ه���ل 
الجديد؟

ل���ي وقتي  اأب������داً، ح��ي��ن��م��ا ي�����ش��م��ح  - ال 
اهتمام،  بكل  اأعمالكم  اأق��راأ  و�شّحتي 
ل���ك���ن ب���ال���ت���اأك���ي���د ل�����ن اأف�����ه�����م اإن����ت����اج 
تفهمها  م��ث��ل��م��ا  ال���ج���دد  ال��م��ب��دع��ي��ن 
اأنت، واإن كتبت عنكم �شاأكتب من باب 

التعاطف االأب�ي.

الأن  االت��ه��ام  قف�س  ف��ي  االآن  اأن���ت 
كثيرين يحّملونك م�شوؤولية تراجع 
ال�شعر، ب�شبب اإطالقك لمقولة "زمن 

الرواية" وتاأ�شي�شك لها؟
ف��ع��ل ذلك،  اأن����ا م���ن  ك��ن��ُت ح��ق��اً  اإن   -
فحّ�ل م�شار اهتمام النا�ص من ال�شعر 

حاوره: وائل ال�شمري

جابر ع�شف�ر، بري�شة: اأ�شامة بعلبكي.
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اإل����ى ال����رواي����ة، ف��ه��ذا ���ش��رف عظيم! 
والحقيقة اأن بع�ص الذين يهاجم�نني 
ب��م��ث��ل ه���ذه االأق����اوي����ل، ي���زي���دون في 
مجدي من خالل اأفعال لم اأكن ي�ماً 
قادراً عليها، فاأنا لم اأفر�ص على اأحد 
زمن  في  بالفعل  نعي�ص  ونحن  �شيئاً، 
ال��رواي��ة، ورغ��م��اً عني، وك��ل ما فعلته 
اأنني وجدت ظاهرة فر�شدتها. وك�ننا 
نعي�ص في زمن الرواية فهذا ال يعني 
والعيب  انتهى.  اأو  اختفى،  ال�شعر  اأن 
ي�شمت�ن  الذين  الكبار  ال�شعراء  على 
ويحرم�ننا  ال��ق�����ش��ائ��د،  يكتب�ن  وال 
ال�شعر،  اإن��ن��ا ف��ي زم���ن  ن��ق���ل  اأن  م��ن 
واأق�ل لهم: انظروا كيف كان محم�د 
اال�شتادات  ف��ي  ال�شعر  ُيلقي  دروي�����ص 
و�شط اآالف الجماهير المتعط�شة اإلى 
�شعراء  خم�شة  نملك  كّنا  ول���  �شعره، 

مثل دروي�ص لكّنا في زمن ال�شعر.

ثم  الرواية"،  "زمن  مقولة  اأطلقت 
ابتعد  ثم  النثر،  ق�شيدة  نا�شرت 

الجمهور تمامًا عن م�شهد ال�شعر...
- )ُمقاطعاً( ما كل هذه االتهامات.

ر�شد  لكنها  ات��ه��ام��ات،  لي�شت  ه��ذه 
للواقع االأدبي.

جاءت  ال��ن��ث��ر  لق�شيدة  منا�شرتي   -
المبدع  ب��ح��ّري��ة  العميق  اإي��م��ان��ي  م��ن 
ينا�شبه،  ال�����ذي  ال�����ش��ك��ل  اب���ت���ك���ار  ف���ي 
والحّرية هي �شمة اأ�شا�شية من �شمات 
الناقد الم��ش�عي، فاأنا مع التجديد 
والتجريد، وحينما اأقف �شّد ق�شيدة 
مبادئي،  ���ش��ّد  اأق����ف  ف��ك��اأن��ن��ي  ال��ن��ث��ر 

والَحَكم ه� المتلقي ولي�ص الناقد.

لكن النا�س مبتعدين االآن عن ال�شعر 
ب�شكل كبير؟

النثر  ق�����ش��ي��دة  ع���ي���ب  ل��ي�����ص  ه�����ذا   -
وحدها، ويكفيها اأنها بقيت منذ اأكثر 
من خم�شين عاماً اإلى االآن، وق�شيدة 
ت���ج���ّددت وغ���ّي���رت م���ن �شكلها  ال��ن��ث��ر 
اإليها.  القديم مع دخ�ل �شعراء جدد 
بالطبع ثمة �شعراء رديئين جداً، لكن 
هذه طبيعة االأ�شياء، وما ينطبق على 
ق�شيدة  على  ينطبق  النثر  ق�شيدة 
 %  90 اأن  م��ن  متاأكد  ف��اأن��ا  التفعيلة، 
ال�شعر  اإل���ى  منت�شبين  ال�����ش��ع��راء  م��ن 
االأ�شكال  جميع  ي��ط��اول  وه��ذا  ظلماً، 
ال�����ش��ع��ري��ة واالأدب���ي���ة، واأن����ا اأداف����ع عن 
النهاية الأنها في  النثر حتى  ق�شيدة 
االأ�شا�ص معركة للحّرية، ومن يرف�ص 
ق�شيدة  يكتب  اأن  ف��ي  ال�شاعر  ح��ّري��ة 
ال�شيا�شة  في  الحرية  يرف�ص  النثر، 
ويعّين  وال��ف��ك��ر،  والمجتمع  وال��ح��ي��اة 
نف�شه و�شّياً من تلقاء ذاته، وبالتالي 
االأ�ش�ليين  من  اأكثر  اأ�ش�لياً  ي�شبح 

الذين يرف�شهم.

بحق  ي��ن��ادون  المثقفين  م��ن  ُك��ُث��ر 
نف�شه  ال���وق���ت  وف���ي  االخ���ت���الف، 
االآخرين  مع  النفي  فعل  يمار�شون 

المختلفين...
ب�����اأن م���ن يفعل  ال�����ش��خ�����ش��ي  - راأي������ي 
اإن  ب��ل  اأ���ش��ي��اًل،  ذل��ك ال ي��ك���ن مثقفاً 

ذلك ُيخرجه على ك�نه مثقفاً حّتى. 
ُيعطي  ال���ذي  ه���  االأ���ش��ي��ل  فالمثقف 

لنف�شه ما ُيعطيه لغيره.

حتى مع االأ�شوليين؟
- طبعاً، بدليل اأني �شديق لمجم�عة 
اأمثال  الم�شتنيرين  االأ�ش�ليين  من 
االأزهر،  جامعة  رئي�ص  الطيب  اأحمد 
واأحمد كمال اأب� المجد، ومحمد �شليم 
بي�مي،  المعطي  عبد  وال�شيخ  الع�ا، 
وغيرهم ُكُثر، فاأنا اأحاور جميع ه�ؤالء 
واأحترم كتاباتهم، واأناق�شهم فيها من 
م���ق��ف االخ���ت���الف، ل��ك��ن ث��م��ة بع�ص 
الذي  المدني  التيار  من  االأ�شخا�ص 
كّفروك  معهم  اخ��ت��ل��ف��ت  اإذا  ت��ع��رف��ه، 
اأ�شّد  ب��ط��ري��ق��ة  وه���اج���م����ك  ون���ف����ك 
اأنف�شهم. االأ���ش���ل��ي��ي��ن  م��ن  ت��ط��ّرف��اً 

بمراجعة  تقوم  التي  القّلة  من  اأنت 
الذات ونقدها. اأريد 
ما  منك  اأع���رف  اأن 
اأهم مراجعاتك  هي 
يرى  وكيف  لذاتك، 
جابر ع�شفور نف�شه 
عين  خالل  من  االآن 

جابر ع�شفور؟
ب����������داأت وع����ي  اأن��������ا   -
اأميل  واأن�����ا  ال��ن��ق��دي 
اإلى المارك�شية، وكان 
االأ�شا�شي  م��رج��ع��ي 
ع��������ل��������م ال�������ج�������م�������ال 
ال����م����ارك���������ش����ي، وم����ع 
والممار�شة  ال����ق���ت 
ال�������ت�������ي اأع�����ت�����ب�����ره�����ا 
م����راح����ل عمل  اأه�������م 
اأن  اكت�شفت  ال��ن��اق��د، 
من  اأ���ش��ي��ق  النظرية 
اأعّدل  فكنت  ال��ن�����ص، 
النظرية  ال���م���ب���ادئ 
لتتما�شى  عقلي  ف��ي 
م��������ع ال����ن���������ش����������ص، 
ل��ت��ت�����ش��ع ف��ت��ق��ب��ل تلك 
بعد  ال����ن���������ش����������ص. 

النظرية  ت���رك���ت  ذل����ك 
اإلى  المارك�شية، وذهبت 
المارك�شية،  ال��ب��ن��ي���ي��ة 
بل��شيان  كثيراً  وتاأثرت 
غ����ل���دم���ان وك���ن���ت من 
اأوائ��ل الذين ب�ّشروا به. 

ثم وجدت اأن اإ�شباعي الحقيقي يكمن 
في ما ي�شّمى: النقد الثقافي وخطاب 
النقد  الأن  ذل��ك  اال���ش��ت��ع��م��ار،  بعد  م��ا 
االجتماعي  بالبعد  يهتّم  ال  الثقافي 
بتاأثير  اأي�������ش���اً  ي��ه��ت��م  واإن����م����ا  ف���ق���ط، 
المبدع  مجتمع  في  ال�شائدة  الثقافة 
الثقافة،  ف��ي  نف�شه  ال��م��ب��دع  وت��اأث��ي��ر 
وعي  �شّكلت  التي  االإن�شانية  واالأب��ع��اد 
واالأيدي�ل�جيات  ووج��دان��ه،  المبدع 
وهنا  التقاليد...  وتاأثير  ال�شخ�شية 
خرج المجتمع على ك�نه تعبيراً عن 
العديد  لي�شمل  االجتماعية  الطبقة 
ال�شعب  االأخ��رى. ومن  الن�احي  من 
ت��ج��د ���ش���رة واح����دة لجابر  اأن  ج���داً 
قراأ  �شخ�ص  عن  عبارة  فه�  ع�شف�ر، 

ووعى ومار�ص، ومن خالل الممار�شة 
م���ن خاللها.  ت��غ��ّي��ر  ب���ت���ح���ّ�الت  م����ّر 
وب��ال��م��ن��ا���ش��ب��ة اأك��ث��ر ك��ل��م��ة ت��ت��ك��ّرر في 
كتاباتي هي "الم�شاءلة" الأن االإن�شان 
يجب اأن ُي�شائل نف�شه قبل اأن ُي�شائل 
غ���ي���ره، وه�����ذه ال��م�����ش��اءل��ة ه���ي التي 

تحميه من الدوغمائية.

عبد  اأح��م��د  على  الحكم  ت��ّم  حين 
األف   20 بتغريمه  حجازي  المعطي 
في  تقعد،  ولم  الدنيا  قامت  جنيه 
ب�50  عليك  ُحكم  عندما  اأن��ه  حين 
األف لم تحدث ال�شجة نف�شها، بماذا 

تف�ّشر ذلك؟
النا�ص  خ��ال���ص  ك��ث��ي��راً(  )ي�شحك   -
ات����ع����ّ�دت، ح���ج���ازي ك���ان ل�����ّش��ه جديد 
�شّدة، وحجازي  له  الجديد  والغربال 
ال��غ��ي��ط��ان��ي ومحمد  ج���م���ال  ج���رج���ر 
�شعير، ثم بعد ذلك اأتيت اأنا، فكان رد 

اأن��ا متاأكد  اأق��ّل. مع ذل��ك  فعل النا�ص 
من اأن جميع النا�ص متعاطفين معي 

في م�قفي.

ق��ال اأدون��ي�����س ف��ي اإح���دى مقاالته 
بمجلة "دبي" اإنه قابل طه ح�شين، 
النثر،  ق�شيدة  في  راأي��ه  وا�شتطلع 
وقال على ل�شان عميد االأدب العربي 
النثر ويرى  كان يدعم ق�شيدة  اإنه 
اأنها �شرورة... فما مدى �شحة هذه 

الواقعة؟
ب كالم اأدوني�ص على الرغم  اأُكذِّ اأنا   -
ف����اأواًل ط��ه ح�شين  اأن���ه �شديقي،  م��ن 
ال  وك��ان  التفعيلة،  ق�شيدة  �شّد  ك��ان 
اإنما  فح�شب،  نظرياً  وج���ده��ا  يمانع 

في الحقيقة كان يرف�شها رف�شاً تاماً، 
في معنى اأنه كان ال يرى �شالح عبد 
�شعراء  و�ش�اهما  وح��ج��ازي  ال�شب�ر 
اأن تك�ن  من االأ�شا�ص. بل وكان يكره 
ال��رواي��ة كلمات عاّمية. وف��ي ظل  في 
ح�شين  ط��ه  �شيقبل  كيف  ك��ه��ذه،  اآراء 

ق�شيدة النثر اإذاً؟!

اأن���ك تّتخذ م��ن طه  ال��م��ع��روف  م��ن 
و�شل  فهل  ونموذجًا،  ق��دوة  ح�شين 
التي  ال��ق��دوة  اإل���ى  ع�شفور  ج��اب��ر 

اتخذها لنف�شه؟
ُيحتذى  ن��م���ذج��اً  ك���ان  ح�شين  ط��ه   -
يخ�شى  ال  عظيماً  اأ���ش��ت��اذاً  ك���ان  الأن���ه 
كتابة اأي �شيء بم��ش�عية وثقة، وقد 
كان م�ؤمناً باأن على اأ�شتاذ الجامعة اأال 
وك��ان ال يجد حرجاً  داخلها،  يتق�قع 
الر�شمية  ال��م��ن��ا���ش��ب  ي��ت��ق��ّل��د  اأن  ف��ي 
ويعمل مع الدولة، وكل هذه المبادئ 
فيها،  خط�اته  حاذيت 
واأ�����ش����ت����ط����ي����ع ال����ق�����ل 
ح�شين  ط��ه  اإن��ن��ي  االآن 

ب�شروط ع�شري. 

ي�شعر  األم عميق  ثمة 
الثقافي  الو�شط  ب��ه 
فقد  كلما  ال��م�����ش��ري 
الكبار  مثقفيه  اأح��د 
اأمين  محمود  اأم��ث��ال 
وروؤوف  ال����ع����ال����م 
الوهاب  وعبد  عّبا�س 
وغيرهم،  الم�شيري 
المثقفين  من  وجيلك 
ُي����وؤَخ����ذ ع��ل��ي��ه ع��دم 
المثقفين  احت�شانه 
بال�شكل  ال�����ش��ب��اب 
الذي يجعلهم موؤهلين 
ل��ل��ح��ل��ول م���ك���ان من 

غاب...
اأختلف معك في  اأن��ا   -
ال��ن��ق��ط��ة، فم�شر  ه���ذه 
تجّدد  اأرى  واأن��ا  والَّدة، 
هذه البلد كلما ناق�شت 
اأو  ر���ش��ال��ة م��اج�����ش��ت��ي��ر 
الجامعة،  ف��ي  دك��ت���راه 
كنت  اأ����ش���اب���ي���ع  وم����ن����ذ 
دكت�راه  ر�شالة  اأناق�ص 
ع�����ن اأن����������ر ال���������ش����ادات 
ا�شمه  ب���اح���ث  ق���ّدم���ه���ا 
عماد عبد اللطيف، وال تتخّيل مقدار 
اأناق�ص  واأن��ا  بها  �شعرت  التي  ال�شعادة 
هذا الباحث المجتهد. ثم اإننا نعي�ص 
ه�ؤالء  ع�شر  ع��ن  مختلف  ع�شر  ف��ي 
الراحلين العظام، ولكل ع�شر ظروفه 
بال�شرورة  يختلف�ن  الذين  ورم����زه 
عن ال�شابقين عليهم اأو التالين لهم. 
واأذكر اأن نجيب محف�ظ قال لي ذات 
ف��ي ع�شركم  ع�����ش��ت  ك��ن��ت  "ل�  م����ّرة: 
مكنت�ص كتبت الن�ص اللي اأنا كتبته".

ال�شعب  مجل�س  اأع�شاء  اأح��د  تقّدم 
با�شتجواب لوزير الثقافة يتهمه فيه 
المت�شّوف  الفيل�شوف  فكر  بترويج 

ابن عربي...

- ه���ذا غ��ب��اء وت��خ��ّل��ف وت��ن��اق�����ص مع 
ابن  ق�شية  اإن  ث��م  ال���دول���ة،  ق���ان��ي��ن 
اأث��ي��رت م��ن قبل وك��ان��ت هناك  عربي 
وقد  كتبه،  بطباعة  تتعّلق  محاكمة 
ان��ت��ه��ت اإل����ى اأن����ه ل��ي�����ص ث��م��ة م��ا يمنع 
م��ن طبع ه��ذه الكتب وال��ت��روي��ج لها، 
كان  باال�شتج�اب  ت��ق��ّدم  ال���ذي  وه���ذا 
قبل  قلياًل  نف�شه  ُيتعب  اأن  بّد من  ال 
اإثارة هذه البلبلة التي ال ُيق�شد منها 
كتاب  فثمة  االإع��الم��ي��ة،  الفرقعة  اإال 
للدكت�ر ح�شام لطفي تناول فيه هذه 
المحكمة،  اإليه  انتهت  وما  الم�شكلة، 
لكن الم�شريين تنطبق عليهم مق�لة 
"اأوالد  ف��ي  محف�ظ  نجيب  االأ���ش��ت��اذ 
الن�شيان".  حارتنا  اآفة  "اإن  حارتنا": 
الذي  المكّية"  "الفت�حات  وك��ت��اب 
اأُثيرت ب�شاأنه هذه ال�شجة اأُعيد طبعه 
على  اأب�����داً  خ����ف  وال  ال���م���رات،  اآالف 
المتخ�ش�شين  اأو غير  المتخ�ش�شين 
بلغة �شعبة  من قراءته، الأنه مكت�ب 
�شن�اٍت ط�يلة  االإن�شان  جداً، ويحتاج 
ك����ي ي��ف��ه��م��ه. ف����اأن����ا ���ش��خ�����ش��ي��اً، واأن�����ا 
لم  ال��ع��رب��ي،  االأدب  ف��ي  المتخ�ش�ص 
اأعتقد  وال  ك��ام��اًل،  الكتاب  ه��ذا  اأق���راأ 
اأن�����ك اأن�����ت ق����راأت����ه، وه�����ذا ال��ك��ت��اب ال 
ال  فلغته  المتخ�ش�شين  �ش�ى  يقراأه 
يفهمها �ش�اهم، وابن عربي �شخ�شية 
العربية  الثقافة  لي�ص في  ب��ارزة ج��داً 

فح�شب، واإنما في الثقافة العالمية.

مكّثف  والفكري  النقدي  ن�شاطك 
ب�شّدة هذه االأيام، ت�شهد عليه كثرة 
اأن  ت�شعر  فهل  ال��ج��دي��دة،  الكتب 
تريد  ولذلك  ا�شتهلكتك  الوظيفة 

تعوي�س ما فاتك؟
رّبنا  للثقافة"  االأع��ل��ى  "المجل�ص   -
الأن  وقتي  م��ن  الكثير  اأخ��ذ  ي�شامحه 
لجنة  وك��ل  ال��ل��ج��ان،  م��ن  الكثير  فيه 
مقدار  تعرف  ال  واأن��ت  م�شاكلها،  لها 
المثقفين  م��ع  التعامل  ف��ي  ال��ع��ذاب  
ك��ل واحد  وال���ع���رب الأن  ال��م�����ش��ري��ي��ن 
كاماًل  ع��ال��م��اً  نف�شه  ف��ي  ي���رى  منهم 
متكاماًل. وقد مكثت ح�الى 15 �شنة 
في هذا المجل�ص "اأحايل" المثقفين، 
من دون التدّخل في عملهم، مع اأني 
ف��ي كثير م��ن االأوق����ات ل��م اأر����َص عن 
ق������رارات ال��ل��ج��ان، خ�����ش������ش��اً ف���ي ما 
يخ�ّص ج�ائز الدولة الت�شجيعية التي 
اختياراتها،  ب��اأغ��ل��ب  مقتنعاً  اأك���ن  ل��م 
ف��م��ع��ظ��م االأع����م����ال ال��ح��ا���ش��ل��ة على 
ج�ائز الدولة الت�شجيعية في ال�شعر 
الي�م  ب�شلة"!  "مت�ش�ا�ص  وال��رواي��ة 
االأم����ر اخ��ت��ل��ف ك��ث��ي��راً، ف��ق��د اأت����اح لي 
"المجل�ص الق�مي للترجمة" فر�شًة 

لالإنتاج لم تكن متاحة لي من قبل.

جابر  نّقاد  هم  من  اأع��رف  اأن  اأري��د 
ع�شفور المف�شلون؟

- ه��م ق��ّل��ة، ف��اأن��ا م��ع��ج��ب ب��اأ���ش��م��اء ال 
ي��ت��ج��اوز ع���دُده���ا ع����دد اأ����ش���اب���ع اليد 
وعبد  دّراج،  في�شل  م��ث��ل  ال����اح���دة، 
الفتاح كليط�، ومحمد برادة، ور�ش�ى 
عا�ش�ر التي �شرقتها الرواية، و�شالح 

ف�شل اإْن اأخل�ص ل�جه الن�ص!
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ه���ل ت�����ش��ت��ح��ّق ق�����ش��ي��دة ال��ن��ث��ر ك���ل ه���ذا الغبن؟ 
"رعاة  ع��ن���ان  تحت  ���ش��درت،  كانت  عامين  منذ 
اأنط�ل�جيا  اأي�شاً"،  ع���زالت  ح��ار���ش���  ظ����الل... 
لق�شيدة النثر المكت�بة في م�شر )�شدرت في الجزائر، 
وهذا دال، فالدولة التي ن�شاأت في ظلها ق�شيدة النثر لم 
اأعّدها  االأنط�ل�جيا  عنها(.  اأنط�ل�جيا  طباعة  تحتمل 
 - التحقيق  في هذا  عنها  ويتحّدث   - ف���ؤاد  ال�شاعر عماد 
بعدما اأ�شهم لمّدة ط�يلة في تحرير م�قع عن الق�شيدة 
التر�شيخ  ف��ي  ت��اأخ��ذ  النثر  ق�شيدة  اأن  ب��دا  هكذا  نف�شها. 
ك��ل��ه، فاإن  ل��ه��ذا  ال��خ��ا���ص،  اإع����الن ���ش���ت��ه��ا  لنف�شها وف���ي 
ق�شيدة  ل�شعراء  هنا  نقّدمها  ال��ت��ي  الغا�شبة  ال�����ش��ه��ادات 
العام  الغ�شب  م��ن  الجليد  جبل  ق��ّم��ة  اإال  تمّثل  ال  النثر 

غ���ي���ر ذات�����ه ���ش��ّد ك��ل م��ا ه��� ر�شمي وم��ت��اأن��ق وال يرى 
بالتقليدية،  االحتفاء  �شّد  المت�شخمة، 
و�شد �شعراء بدرجة م�ظفين يق�م�ن 
بح�شب  مالئكة"،  "�شعراء  ب��م��ح��ارب��ة 

تعبير ال�شاعر محم�د خير اهلل.

محمود خير اهلل
بف�شلك اأ�شبحنا في زمن الرواية

مثل  رج���اًل  اأج����ادل  اأن  اأ�شتطيع  ال 
ق�شيدة  ي�شّب  كي  يعي�ص  حجازي، 
النثر، وكاأنه بهذه الطريقة يعمل. 
ال اأ�شتطيع حتى اأن اأفهمه. فكيف 
اأ�شبح  اإذا  ���ش��اع��ر  ���ش��ل���ك  اأف�����ّش��ر 
عليه ال�شبح ي�شتفتح بالذي ه� 
ال�شّيارة  ال�شحف  فتن�شره  �شّب، 

ويتقا�شى ال�شاعر الكبير مزيداً من ال��دوالرات دون 
اأن ي�شاأله اأحد عن ال�شعر. اأين ال�شعر الذي تكتبه يا �شّيد 
في  يتدّخل�ا  اأن  يجب  ال  المتقاعدون  ال�شعراء  حجازي؟ 
عمل المالئكة التي تكتب ال�شعر باأظافرها على المقاهي. 
حد  على  الُم�شّلي،  ال��رج��ل  اأي��ه��ا  تكتبه  ال��ذي  ال�شعر  اأي��ن 
اإن على رجل مثلك  و�شف ال�شاعر الجميل وديع �شعادة؟ 
ال�شحة  ال�شبعين بكل هذه  اإلى ما بعد  االأق��دار  دحرجته 
وتعرَّ  تجربتك  ل��ن��ا  ق��ل  م��ف��ي��د.  ���ش��يء  ف��ي  ي�شتثمرها  اأن 
العالم  في  الكبار  ال�شعراء  مثل  اإفعل  باأخطائك،  اأمامنا 
وكّلمنا ب�شدق عن اأبيك واأّمك، تعّلم من ر�ش�ل حمزات�ف 
الذي كتب �شيرة �شعبه داغ�شتان للعالم وه� يكتب �شيرته 

ال�شعرية.
كيف اأ�شّدق رجاًل مثلك تلّ�ثت يداه بذبح ق�شائد نثر ال 
تبكي  حين  "اإبداع"،  مجلة  تحرير  رئي�ص  واأن��ت  ُتح�شى، 
اأجرك  فيه  لك  ودف��ع���ا  لك  طبع�ه  كتاب  في   - وتنتحب 
- على �شعف اأ�شاب ق�شيدة النثر. في هذا العمر الغابر 
يا رجل تجروؤ على ا�شتعمال المغالطات كاأنها العلكة في 
متخ�ش�شة  مجلة  تحرير  رئي�ص  قبلك  فعلها  وقد  فمك، 
"علّي الطالق  ق���ائ���اًل:  اأم���ام���ي  اأق�����ش��م  ال�����ش��ع��ر ح��ي��ن  ف��ي 
هذا  اأن  في  غرابة  ال  النثر"!  ق�شيدة  عن  ملف  نا�شر  ما 
حين  العربي  ال�شعر  على  ب��دوره  تباكى  الجليل  ال��روائ��ي 

اأُقيل من رئا�شة تحرير هذه المجلة.
حجازي حتى ال يجروؤ على االعتراف باأن �شعراء ق�شيدة 

ال�شعر  الكتابة في  راية  الذين يحمل�ن  بالذات هم  النثر 
ال��ع��رب��ي ال��ي���م، ل��ي��ع��ّ����ش���ا خيبة االأم����ل ال��ت��ي ُم��ن��ي��ت بها 
يد  في  الت�ت  التي  الم�هبة  وانبعاجة  ح��ج��ازي،  قريحة 
ال�شاعر المغ�ار محمد التهامي، وانق�شا�شة الم�ت التي 
اآخر  اإلى  ن�شاأت،  الل�ذعي كمال  الناقد  بت�ازن  اأخّلت  ربما 
هذه القائمة التي انطرحت على �شفحات ال�شعر الم�شري 
االأرب����اب في  اأرب��ع��ة عق�د فجعلت م��ن ح��ج��ازي رب  طيلة 
اأن  عليه  و���ش��ار  الكذبة  ه��ذه  ال��رج��ل  ���ش��ّدق  ال�شعر، حتى 
ين�شف كل من يعار�شها، الأنه اأول من يعرف اأن الم�ه�بين 
العذابات  فيما  االأم���ام،  اإل��ى  الما�شي  جماليات  يحّرك�ن 

الي�مية تجلدهم من الخلف، وهذه طبائع االأم�ر.
اأكثر  ال�شعر  اإل��ى  ان��ح��از  ال��ذي  محف�ظ  نجيب  م��ن  تعّلم 
منكم. اأال تخجل من اأننا �شرنا نعي�ص زمن الرواية منذ 
الج�ائز  على  ال�حيد  المناف�ص  اأن��ت  اأ�شبحت 
وال��ل��ج��ان وال��م��ن��ا���ش��ب، ث��م ب��ع��د ذلك 
كّله ترتدي م�ش�ح الكهنة لتحّدثنا عن 

االأوزان المفق�دة في ق�شيدة النثر!
حاول اأن تف�ّشر لي �شبباً يجعلك ال ت�شلح 
اإال ل�شب ق�شيدة النثر.  في هذه الدنيا 
ال��دول��ة، ح�شناً.  ف��ي ج���ائ��ز  اأن���ت �شّدها 
بمنحها  نهمك  ُت�شبع  كي  ثالثاً  طّلقناها 
الأن�����ش��اف واأرب�����اع. اأن���ت ���ش��ّده��ا ف��ي مجلة 
فما  قلنا: من حكم في مجالته  "اإبداع". 
المهرجانات. قلنا:  واأن��ت �شّدها في  ظلم. 
ومنذ  مهرجاناتكم.  ولكم  مهرجاناتنا  لنا 
االآن اأ�شتطيع اأن اأخّمن �شكل الم�ؤتمر المقبل 
ال�شابقة،  ال��م���ؤت��م��رات  جميع  م��ث��ل  لل�شعر: 
ُيدعى �شعراء من ال�شين ويتم تجاهل �شعراء 
الذين  اأنف�شهم  ال�شي�ف  يدعى  اإم��ب��اب��ة،  م��ن 
نخّمن ماذا �شيرتدون وكيف �شيتحرك�ن. عف�اً. ال اأريد اأن 
اإن ثالثة  �شاأق�لها لك بكل �شراحة،  �ش�داوياً، لكن  اأك�ن 
اأجيال اخت�شرت كل معاني الغ�شب من الحياة م�شتخدمة 
في ذلك كلمة واحدة للرد على الذين يحّدث�ننا عن القيم 
التي ال تعني عندهم �ش�ى ال��دوالرات، واأجدني م�شطراً 
اأق�لها لك ب�ش�ت �شاخب، لكن ط�يل  اأن  اإلى  اأ�شف  بكل 

ومطاط: يا اأخي اأحمد.

يا�شر عبد اللطيف
لجنة ال�شعر كمدر�شة ع�شكرية

ال�شعر م�شابهة  م�ؤتمر  ال��دورة من  ه��ذه  تك�ن  اأن  اأت���ّق��ع 
حجازي  المعطي  عبد  اأحمد  بال�شبط.  ال�شابقة  للدورة 
ال��م��ع��ت��ادة ف��ي اال���ش��ت��ب��ع��اد، والتي  ي��م��ار���ص طريقته  ���ش���ف 
اإلى ال�شعراء الذين  اأكثر مما ت�شيء  اإليه  اأنها ت�شيء  اأرى 
المجل�ص على  ال�شعر في  يدير لجنة  ا�شتبعادهم. ه�  تم 
اأنني  �شمعت  اإدارة مدر�شة ثان�ية ع�شكرية، حتى  طريقة 
اأن�شار ق�شيدة النثر في لجنة ال�شعر اقترح ا�شم  اأحد  اأن 
كان  فما  العام،  هذا  الم�ؤتمر  في  للم�شاركة  �شابة  �شاعرة 
"لُت�شمعه" بع�شاً  اأمامه  اأن طلب مث�لها  اإال  من حجازي 
رف�شت  وق��د  يجيزها!  ال  اأو  يجيزها  حتى  ق�شائدها  من 
االأمر  هذا  النهاية،  في  الطريقة.  هذه  بالطبع  ال�شاعرة 

�شببان للغ�شب يحملهما �شعراء ق�شيدة النثر في م�شر على ال�شاعر اأحمد عبد المعطي حجازي الآن، الأول 
هو كتابه الأخير المو�شوم "ق�شيدة النثر الق�شيدة الخر�شاء" والذي جمع فيه مقالت كتبها في "الأهرام" 
الم�شوؤولة  للثقافة"  الأعلى  "المجل�س  في  ال�شعر  للجنة  تروؤ�شه  هو  والثاني  النثر،  ق�شيدة  على  هجوماً 
 - ال�شعراء  توّقعات  حّد  - على  وُي�شتبَعد منه  اأيام،  القاهرة خالل  ُيعقد في  الذي  ال�شعر  تنظيم موؤتمر  عن 
ممّثلو ق�شيدة النثر، بينما يتم الحتفاء بالأجنا�س التقليدية من ال�شعر، وال�شعراء الأقّل موهبة، وهلّم جّراً. 

نائل الطوخي

يتعّلق  ما  في   - حجازي  المعطي  عبد  اأحمد  عن  ي�شدر  ما 
بق�شيدة النثر - اأمر طبيعي تماماً. ولي�ص مفه�ماً بالن�شبة 
الجديدة/  اأط��روح��ات��ه  واجهته  ال��ذي  الغ�شب  ه��ذا  ك��ل  اإل���ّي 
القديمة. فالرجل مت�افٌق تماماً مع ذائقته ووعيه ال�شعريَّْين 
"التفعيليَّْين". والأنه كّف - منذ اأمد بعيد - عن كتابة ال�شعر، 
فقد كّف - بالتالي - عن التفاعل مع االإبداع، وال�اقع ال�شعري، 

واكتفى بدور المراقب، الذي ُي�شدر االأحكام.
ناق�ص"  "�شعر  ب��اأن��ه��ا  ال��ن��ث��ر  ق�����ش��ي��دة  و���ش��ف  اأن  ���ش��ب��ق  ف��ق��د 
يرادف  ما  وه���  التفعيلي(؛  ال���زن  ينق�شه  اأن��ه  )والمق�ش�د 
و�شفه االأخير لها باأنها "ق�شيدة خر�شاء" )اأي غير "�شائتة"، 
اأي تفتقر اإلى الم��شيقى "المعيارية"/ التفعيلة(. وال جديد 
ال��ن��ث��ر )من  ق�����ش��ي��دة  ع��ل��ى  المعتر�شين  ف��ك��ل  ق����ّدم.  م��ا  ف��ي 
لم  و�شعراء(  واأكاديميين  ن��ّق��اداً  والمحافظين،  التقليديين 
فارقاً  ثمة  اأن  فهم  يريدون  وال  الحّجة،  ه��ذه  �ش�ى  يقّدم�ا 
كان  واإذا  و"االإيقاع".  "التفعيلة"  اأو  "ال�زن"  بين  �شا�شعاً 
"التفعيلة"، فال  "ال�زن" اأو  �شعراء ق�شيدة النثر ال يعنيهم 
ه�ؤالء  من  اأح��د  ي�شتطع  ول��م  "االإيقاع".  تجاهل  لهم  يمكن 
التقليديين اإثبات اأن ق�شيدة النثر تخل� من "االإيقاع". فهم 
اأطلقته مدر�شة  ما  تكّرر  "االتهامات" التي  باإطالق  يكتف�ن 
العّقاد - في الخم�شينيات - �شّد ق�شيدة التفعيلة. ولم يع�ا 

الدر�ص التاريخي.
�شّيدة  ه��ي  ع��رب��ي��اً،  "الراهنة"  الق�شيدة  ه��ي  النثر  ق�شيدة 
الم�شهد ال�شعري العربي االآني. ال اأف�شلية - في ذلك - وال 
امتياز؛ فه� تقرير ل�اقع، ال اأكثر. اأما الق�شيدتان االأخريان، 
فتنتميان اإلى الما�شي، القريب اأو البعيد؛ والم�ج�د منهما 
�شابق،  لنمط  اإنتاج  اإع��ادة  فه�  ما�شيهما؛  اإل��ى  يرقى  االآن ال 
حيث و�شلت الق�شيدتان - في زمَنْيهما - اإلى الحد االأق�شى 
�شكل  اكت�شاف  ال�شعراء  على  كان  االنحدار  بداية  ومع  لهما؛ 
تكرار  اإل��ى  يتحّ�ل  ال�شعر، حتى ال  اإل��ى  االعتبار  يعيد  جديد 
ومراوحة في المكان، اأي نقي�ص ال�شعر. فهي لي�شت مناف�شة 
نظر  وجهات  لي�شت  اأنها  كما  �شعرية؛  اأ�شكال  اأو  �شعراء،  بين 
لحركة  طبيعي  تطّ�ر  اإن��ه  مزاجية.  فردية،  اإرادات  مجّرد  اأو 
االأخرى.  الثقافات  ف��ي  ال�شعر  ت��ط��ّ�ر  ���ش��اأن  ال��ع��رب��ي،  ال�شعر 
للتطّ�ر  المعادية  العربية،  ثقافتنا  في  تكمن  المفارقة  لكن 
على  التفعيلة  �شعراء  ترّبع  اإن  فما  والتعّددية.  واالخ��ت��الف 
عر�ص الق�شيدة العربية، حتى اتخذوا م�قفاً معادياً من كل 
ق�شيدة  معتبرين  للتفعيلية،  الم�شادة  ال�شعرية  الحركات 

التفعيلة نهاية العالم واآخر ال�شعر.
الراهن... لق�شيدة النثر. اأما الم�شتقبل... فمن يدري؟

ال اأت�ّقع خيراً من م�ؤتمر ال�شعر العربي المقبل في القاهرة. 
فرئي�ص لجنة ال�شعر - التي تنّظم الم�ؤتمر - ه� نف�شه اأحمد 
عبد المعطي حجازي. اأما اللجنة نف�شها، فتقت�شر على غالة 
الدكت�ر  ه�  وحيد  )با�شتثناء  والنقد  ال�شعر  في  التقليديين 
ه�ؤالء،  يفعله  اأن  يمكن  ال���ذي  فما  ال��م��ط��ل��ب(.  عبد  محمد 
ال�شعر  لتمثيل  واأ�شدقاء  واأق��ارب  مجه�لين  ا�شتقدام  �ش�ى 
قائمة  اّطلعنا على  ف��ع��اًل، فقد  ح��دث  م��ا  ذل��ك  ال��م�����ش��ري؟! 
االأ�شماء الم�شرية في المهرجان )ل�شت اأدري لَم زّج�ا با�شمي 

في القائمة؟!(.
ما اأكثر الم�ؤتمرات... وما اأقّل الح�شاد.

رفعت �شاّلم
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ت��ع��ام��ل حجازي  ي����دل ع��ل��ى ط��ري��ق��ة 
م���ع ال�����ش��ع��راء االأ���ش��غ��ر ���ش��ن��اً، ولي�ص 
معه  المختلفين  اأول��ئ��ك  بالتحديد 

فنياً.
ال��ت��ع��ت��ي��م ع���ل���ى ق�����ش��ي��دة ال���ن���ث���ر في 
ال�شن�ات االأخيرة، والذي كان حجازي 
االإعالمي  بب�قه  فيه  الفاعلين  اأح��د 
اأ�شفر  "االأهرام"،  الق�ي في �شحيفة 
في النهاية عن ع�دة التيارات ال�شلفية 
لل�شعر  ق�ية  ع���دة  ثمة  ال�شعر.  اإل��ى 
العامية  و���ش��ع��ر  ال��دي��ن��ي،  ال��ح�����ّص  ذي 
الب�شيط والذي  ال��زج��ل  اإل��ى  االأق���رب 
الذي  العامية  �شعر  ت��راث  عن  تنازل 
ع��رف��ن��اه ل���دى ���ش��الح ج��اه��ي��ن وعبد 
الرّدة  هذه  مثاًل.  االأب��ن���دي  الرحمن 
الق�ية كان اأحد اأ�شبابها اأداء حجازي 
القرن  ت�شعينيات  منذ  مار�شه  ال��ذي 
الفائت وحتى الي�م. برغم اأن ق�شيدة 
جيل  اأن��ت��ج��ه��ا  ال���ذي  )بال�شكل  ال��ن��ث��ر 
اأقرب  كانت  م�شر(  ف��ي  الت�شعينيات 
التقليدي  ال�شعر  م��ن  المتلّقي  اإل���ى 
قائمة  كانت  م��ث��اًل.  الغنائي  وال�شعر 
القريبة.  والتفا�شيل  المبا�شرة  على 
اإلى  بالن�شبة  الم�شهد  اح��ت��ّل��ت  وق���د 
ال�شعر  متن  هي  اأ�شبحت  المثقفين، 
منابر  ث��م��ة  وك��ان��ت  اإل��ي��ه��م،  بالن�شبة 
"الكتابة  م��ج��ل��ت��ي  م��ث��ل  ب��ه��ا  ت��ح��ت��ف��ي 
لها  وك�����ان  و"الجراد"،  االأخرى" 
واالإ�شكندرية  ال��ق��اه��رة  ف��ي  تجّمعات 
ال�شعرية  االأ���ش��ك��ال  اأم��ا  والمن�ش�رة. 
تّم بعثها في ما بعد  التقليدية فلقد 
على يد االإعالم وم�ظفي الحك�مة. 
النثر  ق�شيدة  ت��راج��ع  ه��ي  والنتيجة 
الثماني  ال�������ش���ن����ات  خ������الل  ك����ّم����ي����اً 
راأتها  الق�مية  ال��ت��ي��ارات  الما�شية. 
واتهمتها  ال�طني  االأم��ن  على  خطراً 
حتى  واإ���ش��رائ��ي��ل!  الأم��ي��رك��ا  بالعمالة 
اأدب��اء االأقاليم  اأحد م�ؤتمرات  اأنه في 
الت�شعينيات  ف���ي  االأق�������ش���ر  ب��م��دي��ن��ة 
���ش��ّد ق�شيدة  ب��ي��ان��اً  االأدب�������اء  اأ����ش���در 
اأ�شالتنا  على  خطراً  باعتبارها  النثر 

وه�ّيتنا ال�طنية!

عماد فوؤاد
اإ�شدار مجلة �شعرية اأجدى واأنفع

حار�ش�  ظ���الل...  "رعاة  اأنط�ل�جيا 
رة  عزالت اأي�شاً" ما هي اإال �ش�رة م�شغَّ
عّما ُيكتب االآن في م�شر تحت م�شّمى 
الدفاع  في  تت�ّرط  ال  النثر،  ق�شيدة 
عن اأحد، وال في تقديم الن�ص الذي 
بدياًل  �شعرياً  �شكاًل  باعتباره  تقّدمه 
اأقم  ل��م  اأخ����رى.  �شعرية  اأ���ش��ك��ال  ع��ن 
اإلى  مّني  �شعياً  االأنط�ل�جيا  باإعداد 
ف��ي غنى عنها  اأن���ا   - اإث��ب��ات��ات  تقديم 
الن�ص  ال�شعري ه�  الن�ص  باأن هذا   -
اأو اأهمية اأو  اأو �شي�عاً  االأكثر ح�ش�راً 
تاأثيراً اأو... اأو...، اإنما حاولت تقديم 
ال�شعري  ل��ل��ن�����ص  م��ب��دئ��ي��ة  خ��ري��ط��ة 
ال��ج��دي��د ف��ي م�شر م��ن خ��الل ر�شد 
ل  عدد من تجارب ال�شعراء الذين يع�َّ
عليهم وعلى م�شاريعهم ال�شعرية لمن 
الن�ص  ه��ذا  ت��ط��ّ�ر  م�شيرة  تتّبع  اأراد 
اأي  �شّد  ول�شت  ما،  ثقافية  في حقبة 

زل���ت - مثلي  م��ا  اآخ����ر،  ���ش��ع��ري  �شكل 
لي  يمّثل   - ال�شعراء  من  غيري  مثل 
القديم ركناً  العربي  ال�شعري  التراث 
التغا�شي  اأو  اإغفاله  يمكنني  ال  مهماً 
اأ�شّمي ما  اأن  اأح��ب  عنه، ول��ذا تجدني 
يكتب االآن تحت م�شّمى ق�شيدة النثر 
ب�"الن�ص ال�شعري الجديد". ال اأعرف 
ل��م��اذا ث��م��ة ح��ّرا���ص ت��ج��ده��م يعلن�ن 
من حين اإلى اآخر اأنه لي�ص ثمة �شيء 

ا�شمه ق�شيدة نثر عربية، وهم اأحرار 
معنّي  لكنني  ودفاعاتهم،  ق�لهم  في 
وحده.  وال�شعر  بال�شعر،  االأ�شا�ص  في 
يكتب  م��م��ا   %  90 اإن  ق��ب��ل  م��ن  ق��ل��ت 
ال  النثر  ق�شيدة  م�شّمى  تحت  الي�م 
ع��الق��ة ل��ه بال�شعر ال م��ن ق��ري��ب وال 
بالتخريف  من بعيد، ربما له عالقة 
اأو  اللعب  اأو  المزاح  اأو  الف�شف�شة  اأو 
االأدبية،  االأ�شكال  م��زج  في  التجريب 
ال�شعر،  ع����ن  ي���ك����ن  م����ا  اأب����ع����د  ل��ك��ن��ه 
نهتم  اأ�شبحنا  اأننا  االأكبر  والم�شيبة 
فيها  ق�شائدنا  ُن��دخ��ل  التي  بالخانة 
اأكثر من اهتمامنا بال�شعر في ج�هره 
اأ���ش��ب��ح ج��ّي��د ق�شيدة  ال��ع��م��ي��ق، ول���ذا 

اأع����داء هذا  ن����ادراً ج���داً، و���ش��ار  النثر 
كي  االأدل����ة  يمتلك�ن  ال�شعري  ال��ن���ع 
يثبت�ا لالآخرين اأن �شعراء هذه االأيام 
اإنما يخّرب�ن معنى ال�شعر، ويف�شدون 

ما ترّبينا عليه.
اأما عن م�قف حجازي، فعلى الرغم 
م���ن ع����دم رغ��ب��ت��ي ف���ي ال���دخ����ل اإلى 
زوبعة  ث����ارت  اأن  م��ن��ذ  ال��ن��ق��ط��ة  ه���ذه 
اأدع���� جميع  اأن��ن��ي  اإال  االأخ��ي��ر،  كتابه 

�شاعرنا  م���ق��ف  ع��ل��ى  ال��م��ع��ت��ر���ش��ي��ن 
من  بقليل  يتحلُّ�ا  اأن  اإل��ى  )الكبير( 
قريحته  ن�شبت  رج��ل  تجاه  ال�شفقة 
يعد  ول��م  ط���ي��ل  زم��ن  منذ  ال�شعرية 
فبداأ  رديئاً،  وال  جيداً  ال  �شعراً،  ينتج 
بمنا�شبة  االآخ��ري��ن  ان��ت��ب��اه  لفت  ف��ي 
وبيني  ال�����ع�����داء،  ال����ج����دد  ال�������ش���ع���راء 
االأخير  كتابه  ���ش��دور  م�شاألة  وبينك 
�شعراء  على  للهج�م  خ�ش�شه  ال��ذي 
"�شب�بة"  اإال  ه��ي  م��ا  ال��ن��ث��ر  ق�شيدة 
المال، فالكتاب  للح�ش�ل على بع�ص 
الذي �شدر عن مجلة "دبي" �شي�ّفر 
اأعاد  ل��ذا  ب��ه،  باأ�ص  ال  مبلغاً  ل�شاعرنا 
في  ن�شرها  ك���ان  ال��ت��ي  م��ق��االت��ه  ن�شر 

�شحيفة "االأهرام" من قبل.
ت�����ش��األ��ن��ي ع���ن م���ؤت��م��ر ال�����ش��ع��ر الذي 
�شيئاً  عنه  اأع��رف  وال  قريباً  �شينعقد 
�ش�ى ما ُكتب في ال�شحف، لكن لدي 
�شع�ر ما باأنه �شيك�ن اأ�ش�اأ من �شابقه، 
ل��ي�����ص الأن����ه ي���ق���ّدم ن��ف�����ش��ه ب���دي���اًل عن 
"المجل�ص  ف��ي  ال�شعر  لجنة  م�ؤتمر 
يتراأ�شها  وال���ت���ي  للثقافة"  االأع���ل���ى 
المحاولة  الأن  لكن  نف�شه،  ح��ج��ازي 

ع�ش�ائياً  ف��ع��ل  رّد  ل���ي  ت��ب��دو  نف�شها 
وغير منّظم على تجاهل لجنة ال�شعر 
ل�  الم�شرية.  النثر  ق�شيدة  ل�شعراء 
ال�شعراء الذين يحاول�ن تنظيم  كان 
البديل  ال�����ش��ع��ري  ال��م��ه��رج��ان  ه����ذا 
بال�شعر  تعنى  مجلة  باإ�شدار  اهتّم�ا 
وق�����ش��ي��دة ال��ن��ث��ر ل��ك��ان االأم����ر اأجدى 

واأنفع.

محمود عّزت
ال�شعراء يكّبرون المو�شوع قلياًل

باحثاً  وال  م��ت��خ�����ش�����ش��اً  ن���اق���داً  ل�����ش��ت 
ق�شيدة  تط�ر  عن  الأتحّدث  منهجياً 

اأو حجم اإنجازها الفعلي، لكن  النثر 
راأي��ي كقارئ  اأتحّدث عن  اأن  يمكنني 
اأب��داأ في ا�شتعرا�ص مهاراتي   اأن  قبل 
ك�شاعر ُيدلي بدل�ه مت��شط الحجم 
م�قعي  النثر.  ق�شيدة  م��ش�ع  في 
اأنه  حيث  م��ن  بكثير  اأف�����ش��ل  ك��ق��ارئ 
ي�ّفر لي ن�عاً من البراءة الح�شينة اأو 
النزاهة النظيفة التي يجل�ص اأمامها  
الجامعة  واأ�شاتذة  والنّقاد  ال�شعراء 
تام  وخ�ش�ع  نهم  ا�شتماع  م�قع  في 
ال��ت��ي تخرج  ال��ط��ازج��ة  ال��ح��ق  لكلمة 
من فم هذا القارئ العف�ي، االأبي�ص 
من اأي �ش�ء اأو غر�ص، ولهذا يمكنني 
اأن اأق�ل، اأنا القارئ، وبكل جراأة، اإنني 
لم اأقع منذ فترة ط�يلة على ق�شيدة 
ق�ية  اأو  م��م��ت��ع��ة  ج���دي���دة  ت��ف��ع��ي��ل��ي��ة 
اأت�قع  وال  ال��ك��اف��ي،  بالقدر  فّنية  اأو 
على  اأق��ع  اأن  القريب  الم�شتقبل  في 
جريدة  في  مقنعة  عم�دية  ق�شيدة 
اأق���ّدر كثيراً  واأن���ا  االإن��ت��رن��ت،  اأو على 
زال���ت حتى  م��ا  اأن��ه��ا  ال��ن��ث��ر  لق�شيدة 
االآن تقّدم �شكاًل من االإنتاج ال�شعري 
اإلّي. اأما  الُمبهر اأو الجّذاب بالن�شبة 
تتحّرك  التي  المعارك  اإل��ى  بالن�شبة 
اآخ����ر ح�����ل ق�شيدة  اإل����ى  م���ن ح��ي��ن 
ف��ع��اًل بعدما  ال��م���ؤ���ش��ف  ال��ن��ث��ر، فمن 
وال�شيا�شي  الديني  ب  التع�شّ عرفنا 
في  ��ب��اً  ت��ع�����شّ ن�����رى  اأن  وال������ك������روي،  
على  للعب  الحّرة  االأخيرة  الم�شاحة 
االأكثر  �شكله  وف��ي  ال��ف��ن،  ال��ك���ك��ب: 
على  لكن  ال�شعر،  وت�شامحاً:  حّرية 
ما يبدو تحّ�ل الفن اإلى ه�ّية اأو اإلى 
�ش�رة مطابقة للذات، بحيث ي�شبح 
ق�شيدته  ون���ع  ق�شائده  ه�  ال�شاعر 
وعدد �شفحات دي�انه، ال ينتج معارك 
اأق����ّل ���ش��را���ش��ة م��م��ا ن���راه م��ن �شعراء 
�شلط�ي  اأو  فا�شي  بح�ّص  يتمتع�ن 
في م�اجهة  ن���ع فّني ما ي��ذود عنه 
انتحاري  ب��ح�����ص  ي��ت��م��ت��ع���ن  ���ش��ع��راء 
كهذا  و�شع  في  فالمعارك  تطّهري، 
�شيء  اأي  قبل  تماماً  �شخ�شية  تك�ن 
اآخر، وبغ�ص النظر عن ك�ن ال�شعراء 
من  ب�شكل  تالفين  ب�شراً  ع��ام   ب�شكل 
االأدبية  المعارك  هذه  فاإن  االأ�شكال، 
ل�شعراء  �شيء مفيد جداً، فهي تعيد 
الث�رية  حما�شتهم  ال��ن��ث��ر  ق�����ش��ي��دة 
ال���ق���دي���م���ة وم�����ا ي�����ش��ح��ب ذل�����ك من 
اإعادة تقييمهم لق�شائدهم واآلياتهم 
ومثالب  م���اآزق  وت��ف��ادي  واأ�شاليبهم 
ال�شابقين، كما  النثر  �شعراء ق�شيدة 
اأنها تمنح الكثيرين الم�شاحة لكتابة 
واإقامة  ه��ن��اك،  اأو  هنا  ع���ّدة  م��ق��االت 
ن�����دوات وف���ع���ال���ي���ات، ك��م��ا ت���رف���ع من 
االأدبية  والدوريات  الجرائد  مبيعات 

لفترة جيدة.
�شيحدث  فماذا  ال�شعر،  م�ؤتمر  وعن 
من  ال�شعر؟  م�ؤتمر  ف��ي  ال��رب  بحق 
يح�شر م�ؤتمر ال�شعر؟ رجل ال�شارع؟ 
ماذا حدث اأ�شاًل بعد اأي م�ؤتمر �شعر 
�شابق؟ اأنا اأعتقد اأن ال�شعراء يكّبرون 

الم��ش�ع قلياًل.

االأعلى من اليمين: محم�د خير اهلل، يا�شر عبد اللطيف، محم�د عّزت، عماد ف�ؤاد.
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ق������������راأت ك�����ت�����اب ح�����ج�����ازي، 
ال�شعر،  ف��ي  كتاباً  باعتباره 
كتاباً  اأي�������ش���اً،  وب���اع���ت���ب���اره، 
كثيراً  ���ش��ع��ري��ة،  ق�شية  ف��ي  ي��خ������ص 
االزدراء  م���ن  ب���ن����ع  ع��ن��ه��ا  ك��ت��ب  م���ا 

وال�شلبية. اأعني ق�شيدة النثر.
عن�انه،  من  ب��دءاً  كان  كتاب حجازي 
لي�ص  وه����  االت���ج���اه،  ه���ذا  ف��ي  ي�شير 
اأم���راً غ��ري��ب��اً، م��ا دام ق��د اخ��ت��ار، منذ 
اأن  الم��ش�ع،  ه��ذا  في  كتابته  بداية 
ينت�شر لما ي�شّميه: ق�شيدة التفعيلة 
الق�شيدة  اأي  الم�زونة،  الق�شيدة  اأو 
التي ه� اأحد مزاوليها، في فترة من 
العربية  ال�شعرية  الممار�شة  ت��اري��خ 

المعا�شرة.
بق�شيدة  الحقيقة،  في  معنياً،  ل�شت 
هكذا،  بال�شعر،  م�شغ�ل  ف��اأن��ا  النثر، 
ب���ه���ذا ال���م���ف���ه����م االأو������ش�����ع ال������ذي ال 
يتّم  لم  اأو  ناق�شاً،  عندنا  وعيه  ي��زال 
بالمعنى الذي جاء به في اأول اأمره. 
ه����ذا م���ا ي��ج��ع��ل��ن��ي ف���ي ح����ّل م���ن هذا 
تناق�شات،  من  يحمله  بما  المفه�م، 
وب��م��ا يك�شف ع��ن��ه م��ن م��رج��ع��ي��ة، لم 
في  ول����  بنف�شها،  ت��ن��اأى  اأن  ت�شتطع 
"الق�شيدة"،  عن  الت�شمية،  م�شت�ى 
جاءتنا  �شعرية  ممار�شة  باعتبارها 
وباعتبارها  ال�������ش���ع���ر،  م���ا����ش���ي  م����ن 
ال�شعر  اختزال  �شيتم  �شعرياً،  اختياراً 

كّله في اأفقها.
����ش���ع���ري، عملت  ن���م���ط  ف��ال��ق�����ش��ي��دة 
تكري�شها  ع���ل���ى  ال���ت���دوي���ن  م���رح���ل���ة 
كاختيار �شعري عربي، ال يمكن قب�ل 
غ��ي��ره م��ن ال��م��ق��ت��رح��ات ال��ت��ي جاءت 
يكتب�ا  اأن  ���ش��ع��راء، ح��اول���ا  ي��د  ع��ل��ى 
و�شكله،  ال��ن��م���ذج  ه���ذا  ���ش��ي��اق  خ����ارج 
ت����ّم ح�����ش��ره��ا في  ال��ت��ي  ن��م��ط��ي��ت��ه  اأو 
المعنى  اإلى  اإ�شافة  والقافية،  ال���زن 
)المق�ش�د به هنا البيان(، وما تجّره 
اأن  ال�شاعر  على  تفر�ص  تبعات  م��ن 
يلتزم بها ك�شرط، من دونه ال يمكن 

لل�شعر اأن ي�شّمى �شعراً.
�شعري،  اخ��ت��ي��ار  ه��ي  اإذاً،  ال��ق�����ش��ي��دة 
يجعل  م��ا  وه���ذا  ال�شعر،  ك��ل  ولي�شت 
من تبّنيها، كمفه�م، ن�عاً من التبّني 
ال�شمني، لظالل هذا المفه�م، ولما 
يجّره خلفه من تاريخ، ومن خلفيات 
ت��ج��اه��ل��ه��ا، مهما  ي��م��ك��ن  ال  ف��ك��ري��ة، 
اأن ن��ج��ت��ه��د، ف��ي ت��ب��ري��ر هذا  ح��اول��ن��ا 

المفه�م، اأو في تبرير تداوله.
المعنى،  ب���ه���ذا  ال��ق�����ش��ي��دة،  األ��ي�����ش��ت 
ال�شعر  ي��ك���ن  اأن  ي��م��ك��ن  ال  م���ف���رداً، 
ه�  بب�شاطة،  ال�شعر،  الأن  جمعها... 
كثرة، ولي�ص جمعاً، اأي اأنه تعبير عن 
مقترحات، الق�شيدة هي اإحدى هذه 

المقترحات، ولي�شت كّل ال�شعر؟
اإن في ترك االأو�شع، لتبّني مفه�مات 
ت�شّ�رنا،  ف���ي  ب��اخ��ت��ن��اق��ات��ه��ا،  ت�����ش��ي 
ال��م��ف��ه���م، وه�  اأزم���ة ف��ي  تعبير ع��ن 
م���ا ���ش��ت��ت��رت��ب ع��ن��ه اأي�������ش���اً اأزم�����ة في 
ُيق�شي  حين  ف��ح��ج��ازي،  الممار�شة. 
ُيق�شيه  ال�������ش���ع���ري،  ال��م��ق��ت��رح  ه����ذا 
انطالقاً من هذا المفه�م ذاته. فهذا 
يجّر  "ق�شيدة..."،  اأع��ن��ي  المفه�م، 

وحجازي  ت�شميته،  ت��داع��ي��ات  خلفه 
المفه�م  ب���ن���اء  ل���الأ����ش���ف،  ي��ح�����ش��ر، 
ك��ام��اًل، ف��ي م��ج��ّرد ال�����زن، رغ���م اأنه 
لالإيقاع،  بمفه�مه  ي�همنا  اأن  حاول 

كمفه�م اأو�شع.
فاإطالق معنى "الق�شيدة الخر�شاء" 
ع��ل��ى ه���ذه ال��م��م��ار���ش��ة ال�����ش��ع��ري��ة، ه� 
الممار�شة  ه���ذه  روؤي����ة  ف��ي  اق��ت�����ش��ار، 
اأي بخلّ�ها  ال�زن فقط،  كاملة، على 
انتظام  م��ن  اأو  م���ح���ّددة،  اأوزان  م��ن 

ف����������ي ت��������ال�������ي 
االأ�������������ش�������������ات، 
اأن  ب�����م�����ع�����ن�����ى 
ال���������ك���������الم ف����ي 
نظره، ال يجيء 
و ال يحدث، اإال 
"الق�شيدة  ف��ي 
 ، " نة و ز لم� ا
وال���زن هنا ه� 
ال���������ش�����ت. اأم����ا 
النثر  ق�����ش��ي��دة 
ف���ه���ي اإ������ش�����ارات 
وتل�يح،  باليد، 
اأو ه��ي ن���ع من 
ال���ب���ان���ت����م���ي���م، 
ب���م���ع���ن���ى اأن����ه����ا 
ال�ش�ت،  تفتقد 

اأو الكالم.
ح����ت����ى ع���ن���دم���ا 
ي�����������ش�����ت�����ع�����م�����ل 

ف��ه��� ي�شعى  اإي����ق����اع،  ك��ل��م��ة  ح���ج���ازي 
ن��ف��ي ه���ذه ال�شفة  اإل����ى  م���ن ورائ���ه���ا 
ع���ن ق�����ش��ي��د ال��ن��ث��ر، رغ���م اأن�����ه، حين 
اكتفى  ال��م��ف��ه���م،  ه���ذا  ت��ح��دي��د  اأراد 
ب��م��ع��اج��م، ت����ّم ت���ج���اوزه���ا، ول����م تعد 
في  اأو  ال��م��ف��ه���م،  ت��ح��دي��د  ف��ي  تكفي 
تاريخاً  ي��ب��رح  ل���م  ف��ح��ج��ازي  ب��ن��ائ��ه. 
الأنه  ال�شعرية،  النظرية  في  م��ح��ّدداً 
االإيقاع  تعتبر  ت�����ش��ّ�رات،  اأ���ش��ي��ر  ظ��ل 
وزن����اً، اأو ان��ت��ظ��ام��اً الأ���ش���ات م��ا، ولم 
اإلى  ال�شعري،  النفق  ه��ذا  من  يخرج 
ربما،  التي،  الكثيرة،  ال�شعر  اأرا���ش��ي 
كانت ال�شعرية المعا�شرة )خ�ش��شاً 
غيره،  ذكر  دون  مي�ش�نيك،  ه�.  لدى 
�ش�زان  ك��ت��اب  اأ���ش��ي��ري  نبقى  ال  حتى 
النظرية(  �شالحيته  المنتهية  برنار 
اأكثر،  االأف�����ق  ت������ّش��ع  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
�شيق  م��ن  ي��خ��رج  اأن  لل�شعر  وت��ت��ي��ح 
يت�شع  فيها  ممار�شة  اإل��ى  المفاهيم 
ال�شعر الأ�شكال ومقترحات، لم ي�شبق 
اأن ق��ب��ل ب��ه��ا م���ن ق��ب��ل. ف��ف��ي ق���راءة 
و"�شيا�شة  االإيقاع..."،  "نقد  كتاَبْيه 
اإلى  م��ت��رج��َم��ْي��ن  )غ��ي��ر  االإيقاع..." 
ال��ع��رب��ي��ة( م��ا ي��ك��ف��ي ل��ج��ع��ل حجازي 
لل�شعر،  م��ف��ه���م��ه  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  ي��ع��ي��د 
الذي لم يعد ه� ما اأنجزه "الرّواد".

الممار�شة  ت����اري����خ  اإل������ى  وب����ال����ع�����دة 
النقدية عند العرب اأنف�شهم، نجد اأن 
ال�زن كحّد لل�شعر، لم يحدث ح�له 
الفينة  بين  تظهر  ك��ان��ت  ب��ل  اإج��م��اع، 
ال�شعر  تعتبر  واآراء  كتابات  واالأخ��رى 
اأو����ش���ع م��ن ه���ذا ال��ح��د، وت��ذه��ب في 
دالين  وفق  ال�شعر  بناء  اإلى  ت�شّ�رها 

كبيرين، هما: االإيقاع والخيال. لعل 
نظراً  ال��ع��رب،  الفال�شفة  م�قف  ف��ي 
النفتاحهم على ثقافات االآخر، وعلى 
مغاير،  اأف��ق  م��ن  القادمة  النظريات 
تهج�ص  لل�شعر  ت�شّ�راتهم  جعل  م��ا 
ب��م��ف��ه���م ل���الإي���ق���اع، ك����ان اأو����ش���ع من 
ت��ب��َق دوال  ل��م  مفه�م ح��ج��ازي ذات���ه. 
ال�زن  في  مح�ش�رًة  عندهم  ال�شعر 
ك����دال ي��ت��ي��م، ب���ل ع��م��ل���ا ع��ل��ى و�شع 
اأخ����رى،  ف���ي م���اج��ه��ة دوال  ال�����ش��ع��ر 

البياني،  النقدي  الت�شّ�ر  ف��ي  ظّلت 
العربية،  النقدية  االأ�ش�لية  لدى  اأو 
غير واردة في وعيهم، اأو ما اعتبروه 

حّداً لل�شعر دون غيره.
وق�����د اأ���ش��ت��ع��ي��ن ه���ن���ا ب���م����ق���ف ب����رزخ 
ال��ع��رو���ش��ي، ال���ذي ك���ان ���ش��ّن��ف كتاباً 
يق�ل  كما  فيه،  نق�ص  العرو�ص،  في 
عرو�ص  االأريب"،  "اإر�شاد  ���ش��اح��ب 
"واالألقاب  دوائ����ره  واأب��ط��ل  الخليل، 
اإلى  ون�شبها  و���ش��ع��ه��ا،  ال��ت��ي  وال��ع��ل��ل 
الذي  الم�قف  وه���  العرب"،  قبائل 
�شيتم تجاهله، ليبقى خبراً عابراً في 
ما يرد من اأخبار، في بع�ص الم�شادر 

ال�شعرية والنقدية القديمة.
النظرية  في  ج��رت  كثيرة  اأم���ر  ثمة 
ال�����ش��ع��ري��ة ع��ن��د ال���ع���رب، ذه��ب��ت اإلى 
يل�كه  ح��ج��ازي  ع��اد  م��ا  بغير  ال�شعر، 
النثر،  لق�شيدة  م�اجهته  في  الي�م، 
بما يحدث من مقترحات  دون وعيه 
ف��ي ال�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي ال��م��ع��ا���ش��ر، هي 
ق�شيدة  لمفه�م  ت��ج��اوزاً  اأكثر  الي�م 
حجازي  زال  م��ا  ال���ذي  نف�شه،  النثر 

يح�شره في ت�شمية برنار!
قد نتفق مع حجازي في ك�ن ق�شيدة 
المقترحات  م���ن  وغ���ي���ره���ا  ال���ن���ث���ر، 
ال�����ش��ع��ري��ة ال��م��ع��ا���ش��رة، ال��ت��ي تذهب 
المعا�شر،  ب��م��ف��ه���م��ه  االإي���ق���اع  اإل����ى 
ت���ح���ت���اج اإل������ى درا������ش�����ات ت��ك�����ش��ف عن 
بالجمع،  ه��ك��ذا  االإي��ق��اع��ي��ة،  بنياتها 
درا�شات  تك�ن  اأن  ينبغي  حتماً،  وهي 
هذه  "اأ�ش�ات"  اإل��ى  تن�شت  وا�شفة، 
اإيقاعاتها،  وت�شتنبط  ال��م��ق��ت��رح��ات، 
لكن ذلك لن يتم وفق ما يرغب فيه 

لهذه  معايير  و���ش��ع  اأع��ن��ي  ح��ج��ازي، 
ت�حي  مثلما  )عرو�ص(،  المقترحات 
ن��ف�����ش��ه، فالن�ص  ت��ع��اب��ي��ر ح��ج��ازي  ب��ه 
ن�ص  ال��ي���م  ه���  المعا�شر،  ال�شعري 
من�شرح، تتداخل في بنائه جملة من 
لم  ال��ي���م،  ال�شفحة  لعل  ال��م��ك��ّ�ن��ات، 
و�شيلة،  اأو  و���ش��ي��ط،  م��ج��رد  ف��ي��ه  ت��ع��د 
مكّ�نات  اإح�������دى  �����ش����ارت  اإن����ه����ا  ب����ل 
الن�ص المكت�ب، الذي لم تعد االأذن، 
الكبير،  ح���ج���ازي  م������اأزق  ه����  وه�����ذا 
تكفي  وح��ده��ا 
ل�����الإن�����������ش�����ات 
اإليه، ثمة اأبعاد 
تتدخل  اأخ��رى 
ف���������ي ق������������راءة 
حيث  ال���ن�������ص، 
ال�����ق�����راءة  اأن 
ال�������ع�������م�������ي�������اء، 
واأق���������������������ش����������د 
ب������ه������ا ق�����������راءة 
اأي  ال���������ش�����اد، 
وحده،  الحبر 
بيا�ص  دون 
ال���������ش����ف����ح����ة، 
واأ����������ش���������ك���������ال 
ال�ش�اد  ت�زيع 
ف��������ي ف���������ش����اء 
ال���������ش����ف����ح����ة، 
ال�شفحة  اأو 
ال�����م�����زدوج�����ة، 
كما يذهب اإلى ذلك ماالرميه، لم تعد 
هذه القراءة وحدها كفيلة باالإن�شات 
اأ�ش�اته.  اإل��ى  اأي  الن�ص،  اإي��ق��اع  اإل��ى 
ب�����ش��دد م��م��ار���ش��ة �شعرية  ال��ي���م  اإن��ن��ا 
با�شتمرار  وتنفلت  اأو���ش��اع��ه��ا،  تغّير 
االأ�شر.  اأو  التنميط  اأ���ش��ك��ال  ك��ل  م��ن 
اأ�شبح  االأ�شياء"  م���ع  ف�"التعامل 
الثقافي"  "الم�قف  بطبيعة  يتحّدد 
كما  اإزاءه����ا.  االأف����راد  "يّتخذه  ال���ذي 
غيرها،  مقابل  في  حا�شة،  اأول�ية  اأن 
الثقافة  بطبيعة  مرتبطة  اأ�شبحت 
الم�شيطرة، في فترة تاريخية معّينة، 
ومن خالل دائرة اجتماعية مرتبطة 
من  يجعل  م��ا  وه��ي  محّددة"،  ببيئة 
لتجعل  تتراجع،  االأخرى  االأحا�شي�ص 
ال��ح��ا���ش��ة ال��م��ه��ي��م��ن��ة ت��ح��ظ��ى ب���دور 

الم�ّجه، اأو القائد.
حياة  ف����ي  ال������رق�����ي  ف���اال����ش���ت���خ���دام 
يق�ل  ك��م��ا  ال��م��ع��ا���ش��رة،  المجتمعات 
اأح���د ال��ب��اح��ث��ي��ن، ف��ي ه���ذا ال��ن���ع من 
جزء  ال��ج��دي��دة،  الثقافية  ال��شائط 
من مظاهر ثقافته الح�شارية، وهذا 
ال��ن���ع م��ن اال���ش��ت��خ��دام ال����رق���ي، في 
كلما  ي���زداد  المجتمعات،  ه��ذه  ح��ي��اة 
اإن��ن��ا في  ال��ح�����ش��اري.  ت��ق��ّدم��ه��ا  ازداد 
الكتابة،  ب�شدد  المعا�شرة،  ال�شعرية 
ك�شرط  الكتابة  يعي  ال��ذي  ال�شعر  اأو 
ح�����ش��اري. ل��م ي��ع��د ال�����ش��ف��اه��ي، اأعني 
ال�����ش���ت ���ش��م��ن��ه، ����ش����ى م���ك���ّ�ن من 
اأخ���رى، ه��ي م��ا يحّدد،  بين م��ك��ّ�ن��ات 
ف��ي ت�����ش��اف��ره��ا، ���ش��ع��ري��ة ال��ن�����ص، في 
فقط.  وعيه مكت�باً، ولي�ص م�شم�عاً 
مقابل  ف����ي  ����ش���ي���ت���راج���ع  ف���ال�������ش����ت 

التي  ال�شفحة  وع��ي  اأع��ن��ي  ال��ك��ت��اب��ة، 
بل  فقط،  بال�ش�ت  وعيها  يحدث  ال 
ب��ع��م��ق ال�����ش��ف��ح��ة، ب��ب��ي��ا���ش��ات��ه��ا، وبما 
يرت�شم فيها من ت�زيعات خطية، هي 
ول��ي�����ص مجّرد  م��ل��م������ص،  م����ادي،  دال 

�شدى، مثلما يحدث في ال�ش�ت.
اإلى  ح��ج��ازي  ن��دع���  يجعلنا  م��ا  ه���ذا 
"الق�شيدة"  ب���ي���ن  ال����ف����رق  اإدراك 
باعتبارها مقترحاً �شفاهياً، يمّر عبر 
لالأذن  وع��ي��ه  ف��ي  ويحتكم،  ال�����ش��م��اع، 
)وقد وعت نازك المالئكة هذا قبله 
بكثير(، وبين ال�شعر باعتباره ممار�شة 
كتابية، ال تكتفي باالإيقاع كدال اأكبر، 
ب��ل ت��ف��ت��ح ال��ن�����ص ع��ل��ى دوال اأخ���رى، 
التقاط  ت�شتطيع  ال  وح��ده��ا  االأذن 
ال�شعرية  اأو  وانفتاحها،  ديناميتها، 
جاز  اإذا  ال���م���ف���ت����ح���ة،   ال���دي���ن���ام���ي���ة 
المفت�حة،  ال�شعرية  بعك�ص  التعبير، 
ال��دي��ن��ام��ي��ة، التي  ���ش��رط  ه��ك��ذا، دون 
لالنفتاح،  ال��م��ح��ّرك  ال��ن��ب�����ص  ت��ب��ق��ى 
النظري  الت�شّ�ر  بذلك  هج�ص  كما 
للبيت  درا�شته  في  تينيان�ف،  لي�ري 

ال�شعري.
حجازي،  ت��ذك��ي��ر  ه��ن��ا،  ي��ف���ت��ن��ا،  وال 
ج.  ���ش��ان.  الفرن�شي  ال�����ش��اع��ر  ب��دع���ة 
في  ال�شعري،  "الخر�ص"  اإل��ى  بير�ص 
الممار�شة  م��ن  ال��ن���ع  ه��ذا  م��ا يخ�ص 
التي لم تعد تقبل و�شاطة  ال�شعرية، 
ال��ل�����ش��ان. وه����� م���ا دف����ع ب��ي��ر���ص اإلى 
ال�ش�تية  القراءة  اأو  االإن�شاد،  رف�ص 
طبيعة  م��ع  ت��ت��ع��ار���ص  الأن��ه��ا  لل�شعر، 
ال��ن�����ص ال��م��ك��ت���ب، ال�����ذي ف���ي حالة 
اإن�����ش��اده، ت��ّم��ح��ي دوال����ه االأخ�����رى، اأو 
يق�ل  كما  المكت�ب،  بعك�ص  ت�شيع. 
يحجب  ال  ف���ه����  ب���ي���ت،  ك��ري�����ش��ت��ي��ان 
ب�"الطق�ص  ي�شّميه  م��ا  اأو  ال�����ش���ت، 
يجعل  ب�����ل  ال�شفاهي"،  ال����دي����ن����ي 
ح�ش�ره، مكّ�ناً من مكّ�نات �شعريته، 
اأو ه�، باالأحرى، يخّفف من هيمنته، 
ُتظهر  اأن  االأخ������رى  ل���ل���دوال  ل��ي��ت��ي��ح 
الدوال،  بقّية  تتمّثل  واأن  ح�ش�رها، 
ل�  كما  معه،  تت�شادى  اأن  لها  وتتيح 
اأننا ب�شدد لحن، النغم فيه ال يحدث 
دون  اآل��ة  بمجّرد  اأو  غيره،  دون  ب�تر 
اأخ����رى، ف��ه��� ي��ح��دث ك��ك��ل، ال كعزف 
منفرد، الأن ثمة ت�شّ�راً يحكم اللحن 
كاماًل، ويجعل من كل اآلة ت�شّب في 
االأخرى، ت�شتدعيها، و تتقاطع معها، 
ف��ي��م��ا ه���ي ع����زف ل���ه ف����رادت����ه، لكنها 

فرادة المت�ّحد.
ا�شتغاله،  وت��ي��رة  غ��ّي��ر  ال��ي���م  ال��ن�����ص 
�شروط  من  �شرطاً  الكتابة  اأ�شبحت 
تعد  ل���م  ���ش��ع��ري��ت��ه.  وع����ي  اأو  وع���ي���ه، 
معايير  وفق  تتكّرر  اأ�ش�اتاً  ال�شعرية 
لي�شير  ال�شعر  نطاق  اّت�شع  محّددة. 
اأكثر عمقاً مما كانت عليه الق�شيدة، 
ح��ت��ى ذل����ك ال��ف�����ش��ل ال��ع��ج��ي��ب، بين 
ل��غ��ة ل��ل��ن��ث��ر، ول��غ��ة ل��ل�����ش��ع��ر، ل���م يعد 
قائماً بهذه الب�شاطة. لغة واحدة يد 
ال�شاعر تعمل على تذويبها في �شياق 
م����اءه،  ت��ن��اه��ز  ك��ث��ي��رة  ���ش��ع��ري، دوال 
وتحيل الن�ص احتفااًل �شعرياً، ال حّد 

الحتماالته.

�شالح بو�شريف



االأحد 1  اآذار  2009

اأوراق��ه وق�شائده في  الكتاب بين يديه، كما وله  ذلك  دائماً 
ال�شاعر  اأن حّجار،  اأبعد مما نحن  فيه، وتلك عالمة  محل 
والكاتب والمترجم بهذه ال�شفات يتقّدم اإلينا، وينظر اإلينا 
نظرة الب�شتاني الذي عنده اأ�شجار وثمار وعنده من العطاء 

ما ي�شيل له نهٌر من العذوبة والع�اطف الرقراقة.
اإن��ه��ا ال�����ش���رة ع��ن��دي م��ن ب�����ش��ام ح��ج��ار ال���ذي ت���رك عالمه 
وع��ال��م��ن��ا، م��ن��ت��ق��اًل اإل���ى ال�����ش��ف��ة ال��ث��ان��ي��ة واأك�����اد اأ���ش��ع��ر اأنه 
من  واأن��ه  ال�جهة  بهذه  اأم�شاها  التي  حياته  في  فيل�ش�ف 
واأنفا�ص  ق���ادرة  ب��ق��درة  على عملهم  وانكب�ا  ج��ه��دوا  ال��ذي��ن 

�شاطعة الروؤى والخيالء.
اإن��م��ا ه��ي ف��ي باري�ص حيث  وال��م��ّرة االأخ��ي��رة، حين كّنا م��ع��اً، 
اإلى  ال�����ش��ع��راء، م��ن لبنانيين وع���رب،  ُدع��ي��ن��ا، وج��م��اع��ة م��ن 
العرب  ال�شفراء  لنا  و���ش��اءه  عليه  ي�شرف  �شعري  مهرجان 
له،  ب�شام ق�شيدة  واألقى  ن��دوة ق�شائد،  في  وكنا معاً  هناك. 
الفكري  الم��ش�ع  وم��ن  الذاتية  الخطابة  من  نفحة  حيث 
الناجم عن تجربة تقترب من الت�شاوؤالت ومن االأ�شئلة التي 

تحّير ال�شاعر �شاحبها.
واح��د من  وب�شام  العربي"،  العالم  "معهد  االإلقاء في  وك��ان 

ب�شعة �شعراء، وبرز في ذلك المقام مجيداً واأر�شل ما به من 
ال�حي  المت�شابك  ذهنه  وف��ي  ج�شده  في  مريرة  انعكا�شات 

والهم�شات.
وهكذا نفقد �شاعراً وناثراً ومترجماً من الطراز الرفيع وه� 
في ميعة العمر، وعز الكلمات التي يجب اأن تكتب اأو اأن يظهر 
اإل��ى اآخ��ر، ن��روح نحن  بها ويطّل على العالمين. ومن واح��د 
االأبرار  لب�شام بجّنة  الدعاء  ال�شل�ان، مع  نحزن ونعجز عن 
ذلك  ت�شرق في  واأدبياته  ووزناته ق�شائده  يمكث هناك  واأن 

الملك�ت.

بري�شة: اأ�شامة بعلبكي.

االآن كاآبة ال�شتاء واأزهار الحديقة التي تركناها تحيا على ر�شلها وعلى هدوئها. 
وندع ال�شقيع يك�ن على الج�انب ال على االأجنحة و�شائر االأح�ال واالأوقات. 
وهناك االأكثر من االأخ�شر ومما نريده اأن يك�ن، اأن يحيا، اأن يزهر. كما ندع 
ال�شجر يلتّف اأو يط�ل، واأن تجيء اإليه الع�شافير التي نرعاها وال ن�شيح عليها، 
وكل الحرّية في جعبتها وفي ري�شها وفي هياكلها ال�شئيلة. وانها لتم�شي قفزاً اأو 
وهي تهّز الذنب وتطلع اإلى الغ�شن وترتّد اإلى غيره، وتعمد اإلى النقر بالمنقار 

وال �شالح �ش�اه لتعي�ص وتك�ن في منجاة وفي �شالبة حتى اآخر الط�فان.
وكيف  ذقني  واألم�ص  في �شحني  واأ�شمت  م��داري  في  اأق��ف  وجناح  وبين جناح 
هي تخرم�شني كلما مّرت يداي على �شهلها وعلى اأ�ش�اكها. واأرغب في الفتنة 
واأن تك�ن لي بحيث اآخذ الظالل من الرب�ع ال�شامدة لي واأمامي، واأ�شري من 
م�ش�ار اإلى م�ش�ار، من كتاب اإلى اآخر، ومن �شط�ر اإلى �شط�ر، واأرمي ال�شم�ص 
بنظرة منحرفة، وال اأطير بل اأ�شير، وال اأنقر الحّبة بل اأنتقل من ال�شرفة اإلى 
الدار، واأعتب على ال�ش�ء واأن ينقذني من الظالل التي تتمادى �ش�راً واأ�شاليب 
واأكاد اأجل�ص في العتمة البادئة، وفحماتها التي ال ت�شتعل مهما تمنينا اأن تك�ن 
ترتدي  الزاوية  في  هي  التي  الحقيقة  على  ونطل  الم�قدة،  لن�شعل  هنا  النار 
القنباز وبع�شاً من الرداء ال�شميك اإذ تت�شاءل وحدها وال من زائر وال من نا�شك 

لينع�شها وهي في الغيب�بة.
واألتفت من داري ومن خيمة االأن�ص اإلى خارج الجدار، واأبعد من النافذة اإلى 
هذه القطة التي ت�شتلقي على البالط، وال اأدري هل هي نائمة اأو كاأنها م�شت 
من ال�ج�د اإلى العدم. وما �شاأنها اإذن وهي في الغف�ة وفي الك�شل ولي�ص من 
الحال  ت�شتمّر جامدة وفي  اأو من خطر. وهي  رق��اد  لي�قظها من  قادماً  اأح��د 
ال�شقيمة، ومن ه� القادر اأن يدرك ما بها. كما ال تم�ء وال تر�شل لحن الطعام 
الم�شاحة  الكامن في  الب�ؤ�ص  ال�رطة ومن  النه��ص من  ال�شيد ولحن  ولحن 

التي لها.
اإنها اإذن باردة ياب�شة وال من يهتدي اإلى اأنها كذلك واأنها ال ترتع�ص وال مخالبها 
تعمل �شّد من يق�ش� عليها ومن ه� اأحياناً يمنعها من المرور. اإنها عمياء ط�ت 

البابين على عينيها.
وهكذا علينا اأن نرثيها واأن نحمل هذا الكيان، بهيئة من العبث وال�شراخ، اإلى 
اإال  تر�شى  وال  �شاردة  هي  حيث  اإليها،  تنتمي  التي  الطبيعة  اإل��ى  تالية،  نقطة 
برميل  على  تتراكم  التي  االأكيا�ص  في  الق�ت  عن  تبحث  واأن  �شاردة  تك�ن  اأن 

النفايات.
ال��دائ��رة، خارج  خ��ارج  تك�ن  واأن  ب��ال���رق  نلّفها  واأن  ال��ع��راء،  ف��ي  تغّني  اأن  ولها 
على  ع��اب��رة  تك�ن  اأن  القطط  م��ن  غيرها  وعلى  تاألفها  التي  الحياة  خط�ط 
االأطراف، على الممّرات والفراغات الباقية. ون�شاألها اأن تعالي واعبري ع�ائق 
وح�اجز وك�ني في ت�ؤدة وخط�ات بارعة لئال يحدث لك ما حدث ل�ش�اك من 
مثيالتك التي ته�ى الزواريب، واأر�ص ال�شرود، واأن تمطر عليك ال�شماء حتى 
اأن تقع هذه ال�شماء على راأ�شك، اأو هناك �شربة ع�شا، اأو هناك من ه� حن�ن 
اأن ينفحك بالر�شى وباأنك من الكائنات التي ته�ى  اإلى  ال���الدة، ويعمد  منذ 
الدفء واأن تلعب بالفئران والخيطان، واأن يك�ن لك ع�يل �شاعة ال�شّدة. وال 
�شك هناك من يذرف عليك بع�ص الدمع ولكن �شرعان ما يجّف النهر وعليك 
التبعة، اإذ اخترت الحّرية ومن كان حّراً ال يهرب من الم�ت بهذه ال�شفة ول� 
اأن  واأثير، وم�شيره  اأكيد  ناعم، و�ش�ته غناء  الحي�ان وجلده  �شاللة  كان من 

يذبل وينك�شر تحت دوالب الزمان.



محمد الخّباز

الباحث  يعالج  العدد  هذا  "دفتر"  في 
ال�شفور  دعوة  الخّباز  محمد  ال�شعودي 
معروف  النه�شوي  العراق  �شاعر  لدى 
ا�شُطلح  لما  رمزاً  كان  الذي  الر�شافي 
ُفورّيين،  على ت�شميتهم بـ: جماعة ال�شُّ
النه�شة  لخطاب  معالجته  خــالل  من 
لديه، من اأجل و�شع دعوة ال�شفور في 

�شياق ذلك الخطاب.

اأ�ش�د ول� كان اأخ�شَر.
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جميل  ال�شاعر  اإن  الموؤرخين  اأحــد  يقول 
في  ال�شفور  دعوة  تزّعم  الذي  الزّهاوي 
الع�شرين كتب مقالة  القرن  بداية  العراق 
مقالة  و�شلت  وقد  دعوته.  فيها  ح  يو�شّ
نعمان  عبر  بغداد  ــى  اإل هــذه  ــاوي  ــزّه ال
"الإمام  مدر�شة  في  المدّر�س  الأعظمي، 
الأعظم" والواعظ في الجي�س العثماني، 
ن�شرها في مجّلته الدينية التي كان عنوانها 
"التنوير والأفكار". وقد فتحت هذه المقالة 
احت�شد جمع من  الزّهاوي، فقد  النار على 
البغداديين اأمام �شراي الحكومة مطالبين 
تعبيرهم.  "الزنديق" ح�شب  كاتبها  بردع 
كان في مقّدمة الغا�شبين ال�شيد الواعظ، 
با�شا وا�شفاً  اإلى الوالي ناظم  الذي ذهب 
بـ"الفا�شدة  ودعوته  بـ"المارق"،  ال�شاعر 
الزهاوي  ُعزل  يومها  بال�شريعة".  المخّلة 
"الأحكام  مجلة  ــي  ف الــتــدريــ�ــس  ــن  م
واعتكف  الحقوق،  مدر�شة  في  العدلية" 
هذا  القتل.  وربما  العتداء،  خ�شية  بــداره 
اللدود،  غريمه  عن  فماذا  الزّهاوي،  عن 
الر�شافي؟ معروف  ــر،  الآخ والنه�شوي 

لل�شراع  رم��زاً  الحادثة  ُتمّثل هذه 
التجديد  دع������اة  ب���ي���ن  دار  ال������ذي 
الغرب  على  واالن��ف��ت��اح  والنه�شة 
على  المحافظة  ودع���اة  المتقّدم، 
ال��ق��دي��م وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د في 
ب����داي����ة ال����ق����رن ال���ع�������ش���ري���ن. هذا 
ال�������ش���راع ل���م ي��ك��ن م��ح�����ش���راً في 
ال���ع���راق، ب��ل ك���ان ���ش��ام��اًل الأرج����اء 
ع���ّدة ف��ي ال���ط��ن ال��ع��رب��ي، اأهّمها 
ق�شية  كانت  وق��د  وال�����ش��ام.  م�شر 
لل�شراع  خ�شباً  م��ش�عاً  ال��م��راأة 
ال���ط���رَف���ْي���ن، نتجت  ه���ذي���ن  ب���ي���ن 
اآذت ع���دداً  ع��ن��ه ���ش��دام��ات ح�����اّدة، 
غ��ي��ر ق��ل��ي��ل م���ن ال��م��ث��ق��ف��ي��ن. وقد 
ن�شيباً  ال��ح��ج��اب  ق�����ش��ي��ة  اأخ�����ذت 
حتى  ال�شراعات،  تلك  م��ن  واف���راً 
االنفتاح  دع�����ة  ال��م��ت��ب��ّن��ي��ن  ���ُش��ّم��ي 
دعاة  �ُشّمي  فيما  ُف�ريين،  ال�شُّ ب���: 

ابين. االنغالق ب�: الَحجَّ
كان  م�شر  ف��ي  ال�شف�ريين  فمن 
هناك قا�شم اأمين الذي اأّلف كتاباً 
في تحرير المراأة اأثار �شّجة كبيرة 
في ال�طن العربي، وقد اعُتبر من 
الكتابات الرائدة في هذا المجال، 
الأن�شار  عنه  ُي�شتغنى  ال  ومرجعاً 
ت��ل��ك ال���دع����ة. وف���ي ل��ب��ن��ان كانت 
ه��ن��اك ن��ظ��ي��رة زي����ن ال���دي���ن التي 
والحجاب"  "ال�شف�ر  كتاب  اأّل��ف��ت 
ابين  الحجَّ ح��ج��ج  ف��ي��ه  ن��اق�����ش��ًة 
وعقالني،  دي��ن��ي  بمنهج  الدينية 
ُمعيدًة فيه تاأويل االآيات القراآنية، 
التي  النب�ية  االأحاديث  ومعالجًة 
يتكئ عليها الديني�ن في دع�تهم، 
الغ�شب  ال��ك��ت��اب  ه����ذا  اأث�����ار  وق����د 
وخ���ارج���ه، حتى  ل��ب��ن��ان  ف��ي  عليها 
اأنها تعّر�شت لمحاوالت قتل  روت 

ب�شببه اأكثر من مّرة.
اأم����ا ف���ي ال���ع���راق ف��ق��د ك���ان هناك 
ذكرنا  ال����ذي  ال����زّه����اوي  ال�����ش��اع��ر 
االآخر  ال��ع��راق��ي  وال�����ش��اع��ر  ته  ق�شّ
 -  1875( ال���ر����ش���اف���ي  م����ع����روف 
1945م(، والذي لم ي�شلم اأي�شاً من 
دع�ته ال�شف�رية، حيث قام رجال 
واإ�شدار  الم�شابط  ب��رف��ع  ال��دي��ن 
الفتاوى بتكفيره، اإال اأن الر�شافي 
اإذ  ال��زّه��اوي  اأح�شن حظاً من  ك��ان 
ازداد  الذين  التجديد  اأن�شار  هّب 
لهم  لما  معا�شدته،  اإل���ى  ع��دده��م 
م��ن ال��ج��راأة، وذل���ك م��ا خ��ّف��ف من 
رافق  ���ش��ّده،  التاأليب  م�جة  وق��ع 
ال��ع��دي��د من  ال�����ش��ح��ف  ذل���ك ن�شر 
المقاالت المطالبة بتعليم المراأة 

ورفع الغبن عنها.
االإجابة  ن��ح��اول  ال���ذي  وال�����ش���ؤال 
عليه هنا ه�: لماذا �شّحى ه�ؤالء 
ال�شخ�شية  بحياتهم  ال��م��ث��ق��ف���ن 
ال����دع�����ة؟ لماذا  ف���ي ���ش��ب��ي��ل ه����ذه 
للخطر  اأن���ف�������ش���ه���م  ي����ع����ّر�����ش�����ن 
ذل��ك حّقاً  اأف��ي  رداء؟  ن��زع  لمجّرد 
م���ا ي�����ش��ت��ح��ّق ال��ن�����ش��ال؟ م���ا الذي 
على  الحجاب  بقي  ل���  �شي�شّرهم 
ل���م���اذا يق�ل  ال���ف���ت���ي���ات؟  روؤو��������ص 

ال�شاعر جميل الزّهاوي:
قي يا ابنَة العراق الحجابا  مزِّ

وا�شفري فالحياُة تبغي انقالبا
مّزقيه واأحرقيه بال َرْيٍث 

فقد كان حار�شاً كّذابا

ويق�ل في م��شٍع اآخر:
اأ�شفري فالحجاب يا ابنة فهر

ه� داء في االجتماع وخيُم
كّل �شيء اإلى التجدد ما�ٍص

فلماذا يقّر هذا القديُم؟

والحقيقة اأن التف�شير الذي ي�شعه 
تف�شير  الظاهرة  لهذه  الديني�ن 
هي  كما  الم�شاألة  ُيرجع  �شطحي، 
الزنادقة  اإل��ى رغبة ه���ؤالء  ال��ع��ادة 
الدين  بهدم   - تعبيرهم  ح�شب   -
واإف�شاد ال�شريعة االإ�شالمية ون�شر 
الفتاة  وتجريد  والفج�ر  الف�شاد 
وعفافها  ط��ه��ره��ا  م���ن  ال��م�����ش��ل��م��ة 
نمط  ف��ي  الغربي  الكافر  وتقليد 

معي�شته!
ال��ن��ظ��رة، �شنحاول  ل��ه��ذه  وخ��الف��اً 
ه��ذه بخطاب  ال�شف�ر  دع���ة  رب��ط 
النه�شة الذي ت�شّدى اإلى اإ�شداره 
ال��م��ث��ق��ف���ن ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة، من 
تبّنى  الذي  الر�شافي  �شعر  خالل 
اإلى ال�شف�ر، الأننا ال نرى  الدع�ة 
اإلى  ال��دع���ة  بين  للف�شل  اإم��ك��ان��اً 

ال�شف�ر والدع�ة اإلى النه�شة.
يتبّين  ال�شابق  كالمنا  خ��الل  من 
معالجة  ق��ب��ل  علينا  ي��ت���ّج��ب  اأن���ه 
الر�شافي  ل����دى  ال�����ش��ف���ر  دع������ة 
ال�شف�ريين  لبقية  رم��ٌز  ه�  ال��ذي 
لديه،  النه�شة  خ��ط��اب  نعالج  اأن 
ل��ن�����ش��ع دع�����ة ال�����ش��ف���ر ف���ي �شياق 
ذلك الخطاب. ومن خالل قراءتنا 
ل�شعر الر�شافي يمكن لنا اأن نق�ل 
اإن خطاب النه�شة لديه يتمّثل في 

مظاهر عّدة، اأهمها:
ال�شيُق بال��شع الحا�شر المتخلف 
ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث يكثر في  ل���الأّم���ة 
���ش��ع��ر ال���ر����ش���اف���ي ال�������ش���ك����ى من 
الم�شابة  وال��ت��اأخ��ر  الجم�د  حالة 
ب��ه��ا االأم����ة ال��ع��رب��ي��ة، ف��ي ح��ي��ن اأن 
االأمم االأخرى قد قطعت اأ�ش�اطاً 
هذه  ال��ح�����ش��ارة.  درب  ف��ي  ط�يلة 
المقارنة بين و�شع�)هم( المتقّدم 
يثير  ما  هي  المتاأخر  وو�شع�)نا( 
�شجى الر�شافي دائماً، وُيثير فيه 

ال�شخط واالأ�شئلة:
ى العالم�ن وقد هبطنا ترقَّ

وفي درك اله�ان قد انحططنا
وعن �َشَنِن الح�شارة قد �شحطنا

فقْطنا يا بني بغداد قْطنا
اإلى كم نحن في عي�ص القروِد؟

األم تك قبلنا االأجداد تبني
بناء للعل�م بكل فنِّ

لماذا نحن يا اأ�شرى التاأّني
اأخذنا بالتقهقر والتدنِّي

و�شرنا عاجزين عن ال�شع�ِد؟

بين  ال����م����ق����ارن����ة  ه�������ذه  اأن  ك����م����ا 
و���ش��ع���)ه��م( وو���ش��ع���)ن��ا( تثير في 
اآخ���ر هي  ن����ع  نف�شه م��ق��ارن��ة م��ن 

المتخّلف  الحالي  و�شع�)نا(  بين 
المتقّدم،  ال��م��ا���ش��ي  وو���ش��ع���)ن��ا( 
فالمفتر�ص اأن يك�ن ذلك الما�شي 
اأن  الحا�شل  لكن  ل��ل��ت��ق��ّدم،  داف��ع��اً 
ه���ذا ال��م��ا���ش��ي اأ���ش��ب��ح ع��ائ��ق��اً عن 
الر�شافي، وهذا  يرى  كما  التقّدم 
ه���� ال��م��ل��م��ح ال��ث��ان��ي م���ن مالمح 
اأن  اإذ  ل����دي����ه،  ال��ن��ه�����ش��ة  خ���ط���اب 
بالتغّني  مكتفية  اأ�شبحت  االأّم���ة 
لُت�هم  المجيد،  الما�شي  ب��ذل��ك 
اأم��ة مجيدة،  زال��ت  اأنها ما  نف�شها 
الحا�شر  اإل���ى  تنظر  اأن  دون  م��ن 
اإ�شالحه،  وت����ح����اول  ال��م��ت��خ��ّل��ف 
وهذا ما يرف�شه الر�شافي، الذي 
التغّني  ع��ل��ى  يقت�شر  اأن  ي��رف�����ص 
اإلى  ال��ن��ظ��ر  دون  ال��م��ا���ش��ي  ب��ه��ذا 
اأن  يرف�ص  فه�  وبذلك  الحا�شر، 
الذي  المجم�ع  بخطاب  ينخدع 
لنف�شه  م��ك��ّ�ن��اً  ال���ه��م،  ف��ي  يعي�ص 
خطاباً فردياً واقعياً ال ينكر مجد 
ال��م��ا���ش��ي��ن وال ي��غ�����ص ط��رف��ه عن 

انهزام المعا�شرين:
اأجل اإن القبائل من معدٍّ

عل�ا فت�شّنم�ا المجد المجيدا
ولكن اأيها العربي اإّني 

اأراَك لغير ما ُيجدي ُمريدا
فما بلغ المقا�شد غ�ي�ر �ش�اٍع

يرّدد في غٍد نظراً �شديدا
ه وجه عزمك نح� اآٍت ف�جِّ

وال تلفت اإلى الما�شين جيدا
وهل اإن كان حا�شرنا �شقياً

ن�ش�ُد بك�ن ما�شينا �شعيدا؟!
فدعني والفخار بمجد ق�ٍم

م�شى الزمن القديم بهم حميدا

الخطاب  م��ن  الثالث  الملمح  اأم��ا 
روؤيته  فه�  الر�شافي  النه�ش�ي 
اإلى العلم على اأنه ه� �شبب نه�شة 
االأم����م ول��ي�����ص ���ش���اه، وال��ع��ل��م هنا 
بمعنى العل�م المعا�شرة التي نمت 
ل��ه نه�شته،  ال��غ��رب وح��ّق��ق��ت  ف��ي 
ي���رى ع���دم جدوائية  ف��ه���  ول��ه��ذا 
الأن  النه�شة؛  عملية  ف��ي  ال�شعر 
ال�����ش��ع��ر ال ي��ح��ّل م��ح��ل ال��ع��ل��م وال 
الروؤية  بعك�ص  وه��ذا  دوره،  ي����ؤدي 
العربية  ال�����ش��ع���ب  ل���دى  ال�����ش��ائ��دة 
التي ترى مجدها في ال�شعر، وفي 
الروؤية  وه��ي  ال�شعر،  اأّم���ة  ك�نها 
اأنه  رغم  الر�شافي  يرف�شها  التي 
من زمرة ال�شعراء، مخالفاً بذلك 
ط��ب��ي��ع��ة ال�������ش���ع���راء ال���ذي���ن ي���رون 
تغيير  ع��ل��ى  ق����ادرة  ق�شائدهم  اأن 
تعتقده  م��ا  وه���  ال��ع��رب��ي،  ال��شع 
عبد  و�شفها  التي  العربية  االأم���ة 
اهلل الق�شيمي ب�"ظاهرة �ش�تية"، 
وتظن  بالق�ل  تكتفي  اأن��ه��ا  لجهة 
اأن الق�ل ُيغني عن الفعل، وتطلب 
الهزيمة  يقلب�ا  اأن  �شعرائها  م��ن 
�شُتقيم  ال��ت��ي  بق�شائدهم  ن�����ش��راً 

وُتقعد:
يق�ل�ن لي ا�شتنه�ْص اإلى العلم ق�منا

ب�شعٍر معانيه ُتقيم وُتقعُد
اأما علم�ا اأن الحياة بع�شرنا
مدار�ص في كل البالد ُت�شّيُد

وما ينفع الق�ل الذي اأنت قائٌل
اإذا لم يكن بالفعل منك ي�ؤّيُد
فيا ق�منا اإن العل�م تجّددت 
فاإن كنتُم ته�ونها فتجّددوا

وخّل�ا جم�د العقل في اأمر دينكم
فاإن جم�د العقل للدين ُمف�شُد

العلم  اأن  ي��رى  كذلك  والر�شافي 
الح�شارات  ت��ق��ّدم  �شبب  ه���  لي�ص 
تقّدم  �شبب  بل ه�  الحالية فقط، 
ومن  اأي�����ش��اً،  ال�شابقة  الح�شارات 
�شمنها الح�شارة االإ�شالمية، وهذا 
ب��خ��الف ال��خ��ط��اب ال��دي��ن��ي الذي 
يرى اأن �شبب النه�شة ه� االلتزام 
بالدين وطق��شه العبادية، والذي 
االإ�شالمية  االأّم������ة  ن��ه�����ش��ة  ي��ع��ل��ل 
العبادات  التزمت  بك�نها  ال�شابقة 
تغترر  ول����م  ال�����ش��ه���ات  وت��ج��ّن��ب��ت 
ويعلل  وزخ��رف��ه��ا،  الدنيا  بالحياة 
النا�ص  ب��اب��ت��ع��اد  ال��ح��ال��ي  التخلف 
المعا�شي!  وف��ع��ل��ه��م  ال���دي���ن  ع���ن 
ال��دي��ن��ي يرّكز  ول��ه��ذا ف��ال��خ��ط��اب 
ع����ل����ى ال������دع�������ة اإل���������ى االل������ت������زام 
ب��ال��ع��ب��ادات وت��ج��ّن��ب ال�����ش��ه���ات، ما 
ج��ع��ل االآخ���ري���ن ي���رون ف��ي الدين 
للنه�شة،  معيقاً  دي��ن��اً  االإ���ش��الم��ي 
بجميع  العلم  �شببها  النه�شة  الأن 
العقالني�ن،  ي���رى  ك��م��ا  اأ���ش��ك��ال��ه 
يهتّم�ن  الم�شلمين  اأن  حين  ف��ي 
اأكثر من اأي �شيء اآخر.  بالعبادات 
وهذا ما يق�دنا اإلى الملمح الرابع 
النه�ش�ي  ال��خ��ط��اب  م��الم��ح  م��ن 
ال��ر���ش��اف��ي ال���ذي ي��رى ف��ي تركيز 
الدينية  االأم�����ر  على  الم�شلمين 
بينهم،  ال�شقاق  ظ��اه��رة  ف��ي  �شبباً 
حيث كل مذهب يرى اأنه االأف�شل 
المعتقدات  ام����ت����الك����ه  ب�������ش���ب���ب 
اأن  حين  ف��ي  ال�شحيحة  الدينية 
م��ن ي��خ��ال��ف���ن��ه ه��م ف��ي ال�شالل 
داخلية  ح��روب��اً  �شّبب  م��ا  المبين، 
والمذاهب،  ال��ف��رق  ب��ي��ن  ط��اح��ن��ة 
م��ن��ع��ت االأّم��������ة االإ����ش���الم���ي���ة من 
الرئي�شية  الم�شائل  اإل��ى  االلتفات 
والتقّدم  ال��ن��ه�����ش��ة  م�����ش��ائ��ل  وه���ي 
بم�شائل  عنها  فان�شغلت  العلمي، 
مذهب  ك����ل  ي����ب����ذل  اإذ  ف����رع����ي����ة، 
هي  عقيدته  اأن  اإث��ب��ات  ف��ي  جهده 
هي  مخالفيه  وعقيدة  ال�شحيحة 
الإلحاق  حثيثاً  وي�شعى  ال��ب��اط��ل��ة، 
ال�������ش���رر ب����االآخ����ر ال��م��خ��ت��ل��ف، بل 

وم�شحه من ال�ج�د ل� ا�شتطاع:
واختلفنا في الدين حتى افترقنا

ِفَرقاً ال ي�شيغها المعق�ُل
والتزمنا الفروع منه ف�شاعت

بالتزام الفروع منه االأ�ش�ُل
كّل حزب بما لديه فخ�ٌر

ولمن هم مخالف�ه خذوُل
بل اإن الر�شافي يت�شع اأفقه ليرى 
اأن االختالف بين اأ�شحاب االأديان 
اأي�شاً مرف��ص ولي�ص بين مذاهب 
ال��دي��ن ال����اح���د ف��ق��ط، اأي اأن���ه ال 
الم�شلم م��ي��زًة على غير  ف��ي  ي��رى 
التفا�شل،  في  المعيار  اإذ  الم�شلم 
الح�ش�ل  م��ق��دار  ه���  اأ���ش��رن��ا،  كما 

من االأعلى: معروف الر�شافي، 
غالف دي�انه طبعة 1931.
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على اأ�شباب الح�شارة والعلم:
وما ترك االإ�شالم للمرء ميزًة

على مثله ممن الآدم ينتمي
فلي�ص لمثٍر نق�شُه حّق ُمعدٍم
وال عربي بخ�شه ف�شل اأعجِم

وبهذا فالر�شافي يتبّنى دع�ة وا�شعة 
ت����ف����ّرق بين  االأف��������ق، وه�����ي دع�������ة ال 
اإل��ى ال�شلم  اآدم، وتدع�  اأح��د من ول��د 
الما�شية  االأح��ق��اد  وت��ج��اوز  والمحّبة 

بين اأهل االأر�ص اأجمعين:
اأما اآن اأن ُتن�شى من الق�م اأ�شغاُن

فُيبنى على اأ�ّص الم�ؤاخاة بنياُن
عالم التعادي الختالف ديانٍة

واإن التعادي في الديانة عدواُن
فمن قام با�شم الدين يدع� مفّرقاً

فدع�اه في اأ�شل الديانة بهتاُن
اأن�شقى باأمر الدين وه� �شعادٌة

اإذاً فاتباع الدين يا ق�م خ�شراُن

المنفتحة  ال��دع���ة  بهذه  والر�شافي 
بالخطاب  ال��ح��ال  بطبيعة  ي�شطدم 
الم�شلم  ب��ي��ن  ي��م��ّي��ز  ال�����ذي  ال���دي���ن���ي 
والم�شلم  وب����ي����ن  ال���م�������ش���ل���م،  وغ����ي����ر 
ال�����ش��ّن��ي وال��م�����ش��ل��م غ��ي��ر ال�����ش��ّن��ي، اإلى 
للفرقة  الم�شيعة  التق�شيمات  اآخ���ر 
حيث  الديني،  الخطاب  يتبناها  التي 
يرى اأن كل مخالف له ه� بال�شرورة 
بناًء  التي  الخا�شة  اأحكامه  له  �شاّل، 
ع��ل��ي��ه��ا ي���ج���ب ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه، وهي 
التعامل  اأح���ك���ام  ع��ن  تختلف  اأح���ك���ام 
م��ع ال��م���اف��ق ل��ه، وه���ذا م��ا يعّبر عن 
ال�شائد.  الديني  الخطاب  اأف��ق  �شيق 
النه�ش�ي  الخطاب  يرف�شه  ما  وه� 
ا�شتغالاًل  ف��ي��ه  وي�����رى  ال���ر����ش���اف���ي، 
اأ���ش��خ��ا���ٍص يّدع�ن  ل��ل��دي��ن، م��ن ق��ب��ل 
لي�ش�ا  ال��ح��ق��ي��ق��ة  ف��ي  لكنهم  ال��ع��ل��م، 
�ش�ى جهالء، واأجهل منهم هم النا�ص 

الذين يتبع�نهم:
واأقبح جهٍل في بني ال�شرق اأنهم

ي�شّم�ن اأهل الجهل بالعلماِء
واأكبر مظل�م ه� العلم عندهم

فقد يّدعيه اأجهل الجهالِء
لقد مّزق�ا اأحكام كل ديانٍة

وخاط�ا ل�هم م�ن�ه�ا ث�ي�اب ري�اِء
وما جعل�ا االأديان اإال ذريعة

اإلى كل �َشْغٍب بينهم وعداِء

النه�ش�ي  ال��خ��ط��اب  ي���ح���ارب  وك��م��ا 
ال��ر���ش��اف��ي اال���ش��ت��ب��داد ال��دي��ن��ي فه� 
ال�شيا�شي،  اال�شتبداد  ي��ح��ارب  كذلك 
وه�������ذا ه����� ال���م���ل���م���ح ال�������ش���اد����ص من 
التعامل  ي��رف�����ص  ح��ي��ث  م���الم���ح���ه، 
لل�شلطان  ملك  اأن��ه  على  ال�شعب  م��ع 
في�شلبه  ي�����ش��اء،  ك��م��ا  ف��ي��ه  ي��ت�����ش��ّرف 
ح����ق�����ق����ه. وي����ع����ّب����ر ع�����ن ذل������ك ق����ل 
الذي  الملك  م��ن  ���ش��اخ��راً  ال��ر���ش��اف��ي 
يظن نف�شه اأف�شل من في الك�ن، واأن 

النا�ص من اأجله قد ُخلق�ا:
اأق�ل ولي�ص بع�ص الق�ل جّدا

ل�شلطاٍن تجبَّر وا�شتبّدا
ى في االأم�ر وما ا�شتعّدا تعدَّ

ى اأال يا اأيها الملك المفدَّ
ومن ل�اله لم نُك في ال�ج�ِد!

فدتَك النا�ص من ملٍك ُمطاِع
اأبن ما �شئت من طرق ابتداِع

وال تخ�شى االإله وال تراِع
فهل هذي البالد �ش�ى �شياِع
ملكَت، اأو العباد �ش�ى عبيِد!

ال�شيا�شي  اال����ش���ت���ب���داد  اأن  وال�����اق����ع 
ال��دي��ن��ي، فكال  ه��� �شقيق اال���ش��ت��ب��داد 
التي  الفكر  اال�شتبدادين يمنع حّرية 
هي مظهر االأّمة الحّرة، والتي بدونها 
اأب���داً،  نه�شة  ثمة  ت��ك���ن  اأن  يمكن  ال 
فاال�شتبداد ال�شيا�شي يمنع المفكرين 
والتفكير،  التعبير  ف��ي  ال��ح��ّري��ة  م��ن 
وتك�شف  �شتف�شحه  الحّرية  هذه  الأن 
اأالعيبه وت�ّعي ال�شعب على ا�شتغالل 
ت��ري��ده هذه  م��ا ال  ل��ه، وه���  ال�شلطة 
راً لها،  ال�شلطة كي يظل ال�شعب م�شخَّ
بالتبعية،  محك�ماً  الإرادتها،  ماأ�ش�راً 
تنتجها  ال���ت���ي  اأف�����ك�����اره  ف����ي  ُم����ق����ّل����داً 

ال�شلطة:
اإذا كان في عري الج�ش�م قباحًة

فاأح�شن �شيء في الحقيقة اأن تعرى
اأحب الفتى اأن ي�شتقّل بنف�شه

في�شبح في اأفكاره مطلقاً حّرا
واأكره منه اأن يك�ن مقّلداً

فيح�شر في الدنيا اأ�شيراً مع االأ�شرى
اإذا كان في االأوطان للنا�ص غاية

فحرية االأفكار غايتها الكبرى
فاأوطانكم لن ت�شتقّل �شيا�شًة
اإذا اأنتُم لم ت�شتقّل�ا بها فكرا

ال�شيا�شية حّرية  ال�شلطة  تمنع  وكما 
كذلك  �شلطتها،  تتبّدد  ال  كي  الفكر 
ت��ف��ع��ل ال�����ش��ل��ط��ة ال���دي���ن���ي���ة، وه����� ما 
يعتر�ص عليه الر�شافي في ق�شيدته 
ال�شاعر  تكريم  األقاها في حفل  التي 
اأحمد �ش�قي بم�شر، اإذ اأنه ياأخذ على 
حين  في  بال�شعراء،  اهتمامها  م�شر 
تعيق  ال��دي��ن��ي��ة  ال�شلطة  ت��ت��رك  اأن��ه��ا 
التفكير  ح��ّري��ة  بح�شرها  النه�شة 
راأي  له  يك�ن  من  كل  على  والهج�م 
ف��ي ال��دي��ن خ��الف راأي��ه��ا، وي��ك���ن له 
ف��ك��ر م�����ش��ت��ق��ّل ع���ن ف��ك��ره��ا، وو�شمه 
باإنزال  والمطالبة  والزندقة  بالكفر 
اأق�������ش���ى ال���ع���ق����ب���ات ب�����ه، ك���م���ا حدث 
"في  كتابه  عن  ح�شين  طه  للدكت�ر 
علي  ول��ل��م��ف��ك��ر  الجاهلي"  االأدب 
"االإ�شالم  ك��ت��اب��ه  ع���ن  ال������رزاق  ع��ب��د 
واأ�ش�ل الحكم"، اللذين ُجرجرا اإلى 

المحاكم، وه�جما مهاجمة عنيفة:
اإذا احتفلت م�شر ب�ش�قي فمالها

تقيم على االأحرار في العلم حاجرا
فقد اأ�شمعتنا �شّجة اأمطرت بها
)علياً( و)طه( حا�شباً متطايرا
فما بال هذا ُعدَّ في م�شر مارقاً
وما بال هذا ُعدَّ في م�شر كافرا
اإذا لم تُك االأفكار في م�شر حّرة

فلي�ص لم�شٍر اأن تكّرم �شاعرا

ب��ه��ذا ن��ك���ن ق��د ب��ي��ّن��ا ت��ق��ري��ب��اً معظم 
الر�شافي  النه�شة  خ��ط��اب  م��الم��ح 
للخطاب  اأ�شرنا  كما  رم��ز  ه���  وال���ذي 
وناأتي  ال��زم��ان.  ذل��ك  ف��ي  النه�ش�ي 
اأهم ملمح من مالمح ذلك  اإلى  االآن 

بق�شية  ال�شديدة  لعالقته  الخطاب 
ال�شف�ر؛ هذا الملمح الذي ه� معيٌق 
والذي  الر�شافي،  راأي  ف��ي  للنه�شة 

يعّبر عنه بق�له:
اأال ما الأهل ال�شرق في ُبرحاِء

يعي�ش�ن في ذّل به و�شقاِء
لقد حكَّم�ا )العادات( حتى غدت لهم

بمنزلة االأقياد لالأ�شراِء

م�شاكل  من  اأن  الر�شافي  يرى  حيث 
اأ�شر  ف��ي  وق�عها  ه���  العربية  االأم���ة 
العادات والتقاليد، هذه العادات التي 
فال�شعب  ُي��غ��ل��ب،  ال  �شلطاناً  تمتلك 
بال�شجن  ب��ه ح��ك��م��اً  ال��ع��رب��ي م��ح��ك���م 
ال����م�����ؤّب����د، وال��م�����ش��ك��ل��ة االأده��������ى اأن����ه 
م�شت�شلٌم لها ال يفطن ل�شلطانها وال 
لتحكمها به، وهذا من اأثر اال�شتبداد 
م�شحا  ال��ل��ذي��ن  وال��دي��ن��ي،  ال�شيا�شي 
وحّريته،  واإرادت�������ه  ال���ف���رد  �شخ�شية 
وج��ع��ال م��ن��ه ت��اب��ع��اً م��ق��ل��داً ال راأي له 
وال يج�ز اأن يك�ن له راأي اأ�شاًل، فما 
عليه اإال اأن يتبع ما يق�ل به الحاكم 
وم���ا ي��ق���ل ب��ه ال�����ش��ي��خ وم���ا ي��ق���ل به  
تلك  على  خ��رج  م��ا  وم��ت��ى  المجتمع، 
ال�شلطات فلي�ص م�شيره �ش�ى القتل 
اأ�شبح  وب��ذل��ك  المعن�ي.  اأو  ال��م��ادي 
للعادات  خ��ا���ش��ع��اً  ال��ع��رب��ي  المجتمع 
ياأتيه خالفهما  والتقاليد، فاأي �شيء 
ح�شناً،  ك���ان  ول����  ح��ت��ى  يهاجمه  ف��ه��� 
ياأخذ  لهما  م�افقاً  ياأتيه  �شيء  واأي 
به حتى ل� كان �شيئاً. اأي اأن الفرد ال 
للتقييم في هذا  ذاتية  يملك معاييَر 
المجتمع، فما ه� ح�شن وما ه� قبيح 
المجتمع،  وي���ح���ّدده  ال���ع���ادة  ت���ح���ّدده 
ُي��ع��م��ل عقله  اأن  ال���ف���رد  ع��ل��ى  ول��ي�����ص 
ر من قبل  اأبداً ما دام كل �شيء قد ُقرِّ

ال�شلطات التي يتبعها:
كل ابن اآدم مقه�ر بعاداِت

لهن ينقاد في كل االإراداِت
يجري عليهن فيما يبتغيه وال
ينفّك عنهن حتى في الملذاِت
اإن الع�ائد كاالأغالل تجمعنا

على قل�ب لنا منهن اأ�شتاِت
مقّيدين بها نم�شي على حذٍر
من العي�ن فناأتي بالمداجاِة

قد ننكر الفعل لم تاألفه عادتنا
واإن علمناه من بع�ص المباحاِت

ورب �شنعاء من عاداتنا ح�شنْت
في زعمنا وهي من اأجلى ال�شناعاِت

العادات  اأن ه��ذه  ب��ل االأده����ى واالأم����ّر 
المقّد�ص واالإلهي بف�شل  تاأخذ �شفة 
ال��خ��ط��اب ال��دي��ن��ي ال���ذي ُي�����ش��ب��غ على 
هذه العادات �شفة الدين، وهي لي�شت 

كذلك:
عناكب الجهل كم األقت باأدمغٍة
من االأنام ن�شيجاً من خرافاِت

م�ا واأحّل�ا ح�شب عادتهم فحرَّ
و�شّ�ه�ا وجه اأحكام الدياناِت

ومتى ما اكت�شبت العادات �شفة الدين 
على  يتمّرد  اأن  الفرد  بمقدور  فلي�ص 
�شُيدخله  ت��م��ّرده  الأن  ال�شلطة،  ه��ذه 
الخطاب  ي���ه��م��ه  م���ا  ح�����ش��ب  ال���ن���ار 

ال���دي���ن���ي، وه�����ذه ه���ي ال��ح��ي��ل��ة التي 
لتر�شيخ  الدينية  ال�شلطة  تمار�شها 
ف�شح  وع���دم  المجتمع  على  �شلطتها 
عنها  مختلف  اآخ��ر  فكر  الأي  المجال 
بمنازعتها تلك ال�شلطة، ومتى ما قام 
المثقف بم�اجهتها فاإنها ت�شهر عليه 
ال�شيف مهددًة بمح�ه من ال�ج�د اإذا 
ال�شلطة  اإلى حظيرة  لم يتب ويرجع 
اأوام�����ره�����ا. ولذلك  وي��ت��ب��ع  ال��دي��ن��ي��ة 
المثقف  ال���ف���رد  ي��م��ّج��د  ف��ال��ر���ش��اف��ي 
على  يتمّرد  ال��ذي  تفكيره،  في  الحّر 
ل  ت��شّ التي  اآراءه  ويطرح  الجماعة، 
يرى  وال��ت��ي  وبعلمه  بعقله  ه���  اإليها 
التي ورثها  االآراء  ال�شحيحة، ال  اأنها 
عن اآبائه، واإن تعّر�ص جراء ذلك اإلى 
غ�شب الجماعة، مقّدماً نف�شه �شحيًة 
والتقّدم  والمعرفة  العلم  �شبيل  ف��ي 

الذي ال يك�ن اإال بحّرية التفكير:
الحّر من َخَرَق العادات منتهجاً

نهج ال�ش�اب ول� �شّد الجماعاِت
ومن اإذا خذل النا�ص الحقيقة عن

جهٍل اأقام لها في النا�ص راياِت
ولم يخْف في اّتباع الحق الئمًة

ول� اأتته بحّد الم�شرفياِت

ف��ي ه���ذا ال�����ش��ي��اق ي��م��ك��ن ف��ه��م دع�ة 
ال��ر���ش��اف��ي اإل����ى ال�����ش��ف���ر، ذل���ك اأنه 
ال���م���م���ّث���ل ل���خ���ط���اب ال��ن��ه�����ش��ة يرى 
ف����ي ال���ح���ج���اب ع�������ادًة ول���ي�������ص دي���ن���اً؛ 
العربي  المجتمع  ل��ه��ا  خ�شع  ع����ادًة 
األب�شها  وق���د  �شحيقة،  ع�����ش���ر  م��ن��ذ 
الدين،  ل��ب������ص  ال���دي���ن���ي  ال���خ���ط���اب 
فاأ�شبح الحجاب بمثابة الرمز الذي 
ي�شتبطن دالالت ثقافية واجتماعية 
���ف���ة ت���ت���ج���اوز وج������ده  ودي���ن���ي���ة م���ك���ثَّ
لي�شبح  الراأ�ص،  الح�ّشي كغطاء على 
المراأة  انتماء  على  ع��الم��ًة  ارت����داوؤه 
اإل����ى دائ�����رة ال���دي���ن، ون���زع���ه عالمة 
ع��ل��ى ال����خ����روج م���ن ت��ل��ك ال����دائ����رة:

واإني الأ�شك� عادًة في بالدنا
��ب��ة المجد  ال���ده���ُر م��ن��ه��ا ه�����شْ رم����ى 

بال�شدِع
وذلك اأّنا ال تزال ن�شاوؤنا

تعي�ص بجهٍل وانف�شاٍل عن الجمِع
واأكبر ما اأ�شك� من الق�م اأنهم

يعّدون ت�شديد الحجاب من ال�شرِع

وبذلك فالدع�ة اإلى ال�شف�ر من قبل 
الر�شافي  يمّثلهم  الذين  المثقفين 
كانت تعبيراً عن �شراعهم مع �شلطة 
الدينيين  و�شلطة  والتقاليد  العادات 
ال��ذي��ن األ��ب�����ش���ا ت��ل��ك ال���ع���ادات لب��ص 
الر�شافي  ذل���ك  ع��ن  وي��ع��ّب��ر  ال���دي���ن، 

ب�شك�اه اإلى اأّم الم�ؤمنين:
اأوؤمَّ الم�ؤمنين اإليك ن�شك�

م�شيبتنا بج�ه�ل ال�م��ؤم�ن�اِت
تخذنا بعدك العادات ديناً

فاأ�شقى الم�شلم�ن الم�شلماِت
فقد �شلك�ا بهن �شبيل ُخ�شٍر
و�شّدوهّن عن �شبل الحياِة

بحيث لزمن قعر البيت حتى
نزلن به بمن�زلة االأداِة

وقال�ا: �شرعة االإ�شالم تق�شي
بتف�شيل الذين على الل�اتي

والر�شافي في اأبياته ال�شابقة ال ي�شير 
الدينية  ال�شلطة  فعلته  ما  اإل��ى  فقط 
الدين،  لب��ص  الحجاب  عادة  باإلبا�ص 
الحجاب ه�  اأن فر�ص  اإل��ى  ي�شير  بل 
و���ش��ي��ل��ة ت�����ش��ل��ط ذك����ري���ة، ت��ج��ع��ل من 
االأنثى اأداًة في يد الذكر، ومتاعاً من 

اأمتعته، واإن كان ال ُيباع وي�شترى:
لقد غمط�ا حق الن�شاء ف�شّددوا

عليهن في حب�ٍص وط�ل ث�اِء
وقد األزم�هن الحجاب واأنكروا

عليهن اإال خرجًة بغطاِء
اأ�شاق�ا عليهن الف�شاء كاأنهم

يغارون من ن�ٍر به وه�اِء
قد انتبذوا عنهن في العي�ص جانباً

فما هن في اأمٍر من الخلطاِء
وق����د زع���م����ا اأن ل�����ش��ن ي�����ش��ل��ح��ن في 

الدنى
لغير قراٍر في البي�ت وباِء

فما هّن اإال متعة من متاعهم
نَّ عن بيٍع لهم و�شراِء واإن �شُ

اأي اأن الحجاب هنا اأ�شبح رمزاً لت�شّلط 
ال��م��ج��ت��م��ع ال����ذك�����ري ع��ل��ى ال����م����راأة، 
وبالتالي فاإن دع�ة ال�شف�ر هي دع�ة 
الذك�رية،  ال�����ش��ل��ط��ة  ه����ذه  ل��رف�����ص 
دع�ة  االن��ح��الل.  اإل���ى  دع����ة  ولي�شت 
وت��اأخ��ذ حق�قها  ال��م��راأة  ت��ت��ح��ّرر  الأن 
الرجل،  ال�����ش��ّي��د  اإّي���اه���ا  �شلبها  ال��ت��ي 
ق�ل  والدليل  للتفرنج.  دع���ًة  ولي�ص 

الر�شافي في م��شع اآخر:
�شرف المليحة اأن تك�ن اأديبًة
وحجابها في النا�ص اأن تتهّذبا

وال�جه اإن كان الحياء نقابه
اأغنى فتاة الحي اأن تتنّقبا

هل يعلم ال�شرقي اأن حياته 
تعل� اإذا ربَّى البنات وهّذبا

ٍم وق�شى لها بالحق دون تحكُّ
فيها وعّلمها العل�م واأّدبا

العفاف  ي��ح��ارب  ال  هنا  فالر�شافي 
وال�������ش���رف وال���ح���ي���اء ك��ق��ي��م ب���ل اإن���ه 
ي���دع���� اإل���ي���ه���ا، غ���ي���ر اأن������ه ي�����رى اأن 
والحياء  العلم،  ف��ي  يك�ن  الحجاب 
تنزع  اأن  المراأة  على  واأن  االأدب،  في 
هذا الحجاب كي تتمّرد على �شلطة 
الرجل الذي �شلبها حق�قها، وتك�ن 
وال  خا�شعة  غير  قراراتها  في  ح��ّرة 
مثقفًة  متعّلمًة  اأمرها،  على  مغل�بة 
الخطاب  ي��ح��اول  م��ا  بعك�ص  فاهمًة، 
الفتاة  تعّلم  اإل��ى  ال��ذي يرى  الديني 

كمنق�شة:
حتى تراهم يرون العلم منق�شًة
ع�ن�د ال�ن��ش�اء واإن ك��ن ال�عف�ي�ف�اِت

وحجب�هن خ�ف العار ليتهُم
خاف�ا عليهن من عار الجهاالِت

ف��ال��خ��ط��اب ال��دي��ن��ي ك���ان ُي�����ش��ي��ع باأن 
العفيفات  الفتيات  ينا�شب  ال  العلم 
في  ال��م��ح��ب������ش��ات  ال���ج���اه���الت  واأن 
المراأة  نف�شاً، وخ�ش�ع  اأع��ّف  ُدوره��ن 
في  جل��شها  معناه  ال��خ��ط��اب  ل��ه��ذا 
الحجاب  ي�����ش��ب��ح  ال  وب���ه���ذا  ال��ب��ي��ت، 
ي�شبح  بل  الراأ�ص  مجّرد غطاء على 
حجاباً بمعنى االحتجاب عن العالم، 
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الحجاب  رف�������ص  وي�����ش��ب��ح 
ورف�شاً  ل��ل�����ش��ج��ن  رف�������ش���اً 
يق�م  ال��ذي  المعن�ي  ل��ل���اأد 
والذي  للمراأة  المجتمع  به 
ال يختلف عن ال���اأد المادي 
ال����ذي ك����ان ي��ق���م ب���ه بع�ص 
فاأولئك  ال���ق���دم���اء،  ال���ع���رب 
كان�ا يحرم�نها من الحياة 
نحرمها  ون���ح���ن  ال���م���ادي���ة، 
م��ن ال��ح��ي��اة ال��م��ع��ن���ي��ة، من 

اأن  م��ن  ال���ه����اء،  تتنف�ص  اأن 
تتعلم، ومن اأن تقّرر م�شير 

حياتها بنف�شها:
وقال�ا اإّن معنى العلم �شيء

ت�شيق به �شدور الغانياِت
وق����ال�����ا ال����ج����اه����الت اأع�����ّف 

نف�شاً
عن الفح�شا من المتعّلماِت
فماذا الي�م �شّر ل� التفتنا
اإلى اأ�شالفنا بع�ص التفاِت

نرى جهل الفتاة لها عفافاً
كاأن الجهل ح�شن للفتاِة

لئن واأدوا البنات فقد قبرنا
جميع ن�شائنا قبل المماِت

وما �شّر العفيفة ك�شف وجٍه
ب�دا ب��ي��ن االأع��ّف��اء االأب��اِة

وب����ه����ذا ف������اإن ال����دع�����ة اإل����ى 
ال�����ش��ف���ر م��ن ق��ب��ل الخطاب 
النه�ش�ي لم يكن دع�ة اإلى 

وتقليد  واالن��ح��الل  الف�شق 
اأ���ش��اع الخطاب  ك��م��ا  ال��غ��رب 
ال��دي��ن��ي، ب���ل ه���� دع�����ة اإلى 
ال���م���راأة م���ن الفكر  ت��ح��ري��ر 
الذي يحرمها الحياة، ومن 
القي�د التي تمنعها اأن تتعلم 
وتتثقف وتختار وتك�ن حّرة. 
النه�ش�ي  ال��خ��ط��اب  اأن  اأي 
ك���ان ي��رف�����ص ال��ح��ج��اب بما 
لدالالت  م�شتبطن  رم��ز  ه� 

والفكر  ال������ع������ادات  ���ش��ل��ط��ة 
العقيم الذي يعيق النه�شة، 
ول���ذل���ك ف��ه��� ي���ح���ارب هذه 
ال�شلطة برّد فعل رمزي في 
لخلع  الدع�ة  وهي  المقابل 
الحجاب الذي ال يعني غطاء 
الراأ�ص فقط بل يعني الجهل 
وع�ائق التقّدم، فما الفائدة 
للحجاب  ال��ف��ت��اة  خ��ل��ع  م���ن 
ومتخلفة؟  جاهلة  وبقائها 

ال���م���ع���رك���ة بين  وم������ا ه������ذه 
اإال  والحّجابين  ال�شف�ريين 
بين  اأكبر  معركة  عن  كناية 
والمثقفين  ال��ن��ه�����ش��ة  ف��ك��ر 
والمتدينين؛  الجم�د  وفكر 
خا�شها  التي  المعركة  ه��ذه 
المثقف�ن ال لتحرير المراأة 
الفرد  ل��ت��ح��ري��ر  ب����ل  ف���ق���ط 
الخطاب  براثن  العربي من 

الذي ي�شّله عن اأي تقّدم.
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ال�شعراء  ت��ح��ّدث  م��ا  ك��ث��ي��راً 
عن  وح��دي��ث��اً  قديماً  الكبار 
ت�شتلب  ال��ت��ي  ال�شعر  ح��ال��ة 
ال�����ش��اع��ر م���ن ذات�����ه وت��ق��ت��ن�����ش��ه من 
كائناً  لي�ص  ب��اأن��ه  وُت��ن��ب��ئ��ه  م��ح��ي��ط��ه، 
الحياة.  في  كثيراً  يتكّرر  وال  عادّياً، 
يتكّرر،  ال  ال���ذي  ال�شاعر  وال�����ش��اّب��ي، 
"اأّما  فقال:  ال�شعر  حالة  عن  ح��ّدث 

لبثُت نح�اً من ع�شرين  ال�شعر فقد 
�شدوه  ن��ف�����ش��ي  ف���ي  ي��خ��ف��ق  ال  ي����م���اً 
اأخ��ذت��ن��ي ال��ن���ب��ة واأنا  اأو غ��ن��اوؤه. ث��ّم 
العا�شفة  مثل  في  فلّفتني  ك��اره  لها 
التي ال ترحم ومالأت علّي  اله�جاء 
�شفَ� الحياة األ�شنُة اله�اتف التي ال 
ال�ش�ر  قلبي  ح���ل  وت��ه��ادت  ت�شكت. 
واالأ���ش��ب��اح وال��خ���اط��ر وال��ذك��ر. ولم 
تفارقني في ن�م وال يقظة حتى لقد 
الي�مين  ف��ي  ال��ن���م  ع��ل��ّي  ا���ش��ط��رب 
اللذين ا�شتيقظْت فيهما روُح ال�شعر 
ال��خ��ف��ّي��ُة ال��غ��ام�����ش��ة وح���ت���ى رج����ت 
من  وينقذني  يرحمني  اأن  اهلل  م��ن 
العا�شفة"  ال��ع��ن��ي��ف��ة  ال���ث����رة  ه��ات��ه 
وتعليق:  تقديم  ال��ح��ي��اة«،  )»اأغ��ان��ي 

عبد الحميد ال�شابي، وزارة الثقافة، 
ت�ن�ص، د. ت، �ص 244(.

ال�����ش��اّب��ي في  ح���دي���ث  اأن  وال���غ���ري���ب 
ر���ش��ائ��ل��ه وم��ذّك��رات��ه )ان��ظ��ر، مثاًل: 
ت��ق��دي��م: محمد  ال�������ش���اب���ّي،  ر���ش��ائ��ل 
للن�شر،  ���ش��را���ص  ال��ي������ش��ف��ي،  ل��ط��ف��ي 
ال�شعر جعل  1996( عن حالة  ت�ن�ص 
)ال�شاّبي(  اأن���ه  يعتقدون  الكثيرين 
كان دروي�شاً من الدراوي�ص! لكنه لم 
يكن كذلك، ولم يكن غّراً ال يعي ما 
الكنز  قيمة  يجهل  �شاذجاً  اأو  يفعل، 
ال���ذي ب��ي��ن ي��دي��ه. ل��ق��د ك���ان �شاعراً 
ترجم  وق��د  باإنجازه،  واعياً  م�ؤ�ّش�شاً 
وعيه ذاك بتعريفه ال�شعر في �شعره:

�شعري نّفاثة �شدري
اإذا جا�ص فيه �شع�ري

وم��ّم��ا ي���دّل ع��ل��ى وع��ي��ه ال��ك��ام��ل بما 
ن�شاله  ع��ن  ط��ف��اًل،  كتبه،  م��ا  يفعل، 
ال��م��ري��ر م��ن اأج���ل ط��ب��ع دي����ان���ه في 
تقليدية  وث��ق��اف��ة  م��ح��اف��ظ  مجتمع 
الم�ت.  ي�شارع  منهك  مري�ص  وه� 
الثانية  الر�شالة  ف��ي  ال�شاّبي  يق�ل 
را�شل  التي  ر�شائله  م��ن  والثالثين 
قبل   ،)1934 )ج����ان  اأ���ش��دق��اءه  بها 

م�ته بثالثة اأ�شهر فقط:
في  اأ�شّحي  �شديقي  يا  االآن  "واإنني 
ب��ق��ي من  ب��م��ا  ال���دي����ان  ن�����ش��خ  �شبيل 
الدي�ان  و�شاأطبع  ال�اهية  �شّحتي 
ال��خ��ا���ّص واأره�����ق نف�شي  م���ن م��ال��ي 
ف���ي ذل���ك ب��م��ا ال اأ���ش��ت��ط��ي��ع وب��م��ا ل� 
اأنفقته على �شّحتي لعاد علّي ببع�ص 
اأي�شاً  بذلك  �شاأ�شّحي  اأجل  الفائدة، 
و�شّحيت  بال�شّحة،  �شّحيت  اأن  بعد 
ال�شباب وراحة العقل  من قبُل بمتع 
وه�����دوء االأع�������ش���اب. وب���ذل���ك تكمل 
االأقد�ص  ث��ال���ث��ه��ا  وي��ت��ّم  الت�شحية 

ب بالدماء". المخ�شّ
وك����ان ال�����ش��اّب��ي ع��ل��ى وع����ي ت����اّم باأن 
العربي  ال�شعر  ق��ادت  ق��د  الغر�شّية 
اإلى خرابه. وكان على وعي تاّم اأي�شاً 
باأن غر�ص المدح اأ�شا�شاً ه� الذي قاد 
وتملُّق  والم�شكنة  ال��ذّل  اإلى  ال�شاعر 
ال�شلطان وا�شتجداء عطاياه. فتحّ�ل 
مهّم�ص  ممج�ج  كائن  اإل��ى  ال�شاعر 
ال�شادة  ����ش���ه���رات  ل��ت��ط��ي��ي��ب  ُي���دع���ى 
واإ�شحاكهم  ولت�شليتهم  وال��ح��ّك��ام 

وُكتب  نف��شهم.  ع��ن  ال��ك��در  واإزال����ة 
باالأخبار  فائ�شة  العرب  لدى  االأدب 
اله�ان. ودواوين  المحّدثة عن هذا 
بالمدائح  ح��اف��ل��ة  ال��ع��رب  ال�����ش��ع��راء 
الهجاء  اأّم�����ا  وال���م���راث���ي.  واالأذك�������ار 
من  �شيئاً  ال�شاعر  ي�شترّد  فيه  ال��ذي 
كرامته المهدورة من ال�شلطان، فاإن 
ال�شعر  دي����ان  ف��ي  �شعيفة  م��دّون��ت��ه 
ال�شابي  ع��ّب��ر  وق��د  ال��ق��دي��م.  العربي 
بالمنزلة  ال��ف��اج��ع  ال���ع��ي  ه���ذا  ع��ن 
�شعراً: يق�ل  ون��ث��راً.  �شعراً  المهينة 

ال اأنظم ال�شعر اأرج�
االأم���ي��ِر ب�������ه ر�ش����اء 
رث��������اء اأو  ب����م���دح�����ٍة 
ُتهدى لرّب ال�شري�ِر

ر�شائله  اإح��������دى  ف����ي  ن����ث����راً  وق�������ال 
المّداحين  اأ�شدقائه  اأح��َد  المعاِتبة 
نظمَت  اإن��ك  قلَت   ..." قا�شياً:  عتاباً 
الذي  بال�فد  االحتفاء  ف��ي  ق�شيداً 
جاء من �شفاق�ص لزيارة اأبي زمعة! 
ي�����ش��ّف ب�اهبه  ي��ا ���ش��دي��ق��ي  اأم��ث��ُل��َك 
ال�شخافات  ه��ات��ه  مثل  اإل���ى  ون��ب���غ��ه 
ليلة  ب���ي���ن  وي�����ش��ب��ح  وال����م����ح����ّق����رات 
وين�شر  م���ّداح���ة  ����ش���اع���راً  و���ش��ح��اه��ا 
اأن كان  بعد  »ال���زي��ر«  اأث��ره بجريدة 
�شاحراً  ق����ّي���اً  وروح�����اً  ���ش��ام��ي��اً  ف��ك��راً 
المّيت  االأدب  الإح���ي���اء  ن���رج����ه  ك��ّن��ا 
من  الفنّية  ال�شعب  ب��روح  والنه��ص 
اأعتقد  اإني  العهد؟  عليها  طال  كب�ة 
كّل  َت�����ْش��خ��ر  نف�شك  ق����رارة  ف��ي  اأن���ك 

ال�شخر بما اأتيَت...".
وق������د �����ش����اغ ال�������ش���اب���ي م����ق���ف���ه من 
فعلى  ون��ق��داً.  �شعراً  العربّي  القديم 
يعّد  التنظيرّي  ال��ن��ق��دّي  الم�شت�ى 
كتاب ال�شاّبي "الخيال ال�شعرّي عند 
للقديم  م��ت���ّت��رة  م�����ش��اءل��ة  العرب" 
العربي بلغت حّد المحا�شبة العنيفة 
المتحّفزة لمح� القديم الراغبة في 
ال�شعري،  الم�شت�ى  وع��ل��ى  اإل��غ��ائ��ه. 
قديمه  ال�شابي عن م�قفه من  عّبر 
"ت�ن�ص  البيان  العربي في ق�شيدته 

الجميلة"، حيث يق�ل:
ل�شُت اأبكي لع�شف ليٍل ط�يٍل،

اأو ِلرْبع غدا العفاُء مراحْه
اإّنما َعْبرتي لخطٍب ثقيل،

قد عرانا، ولم نجد َمن اأزاحْه

واالأم������ر ال��م��ح��ّي��ر، ف���ع���اًل، ه���� ميل 
اإطالق  اإلى  المعا�شر  العربّي  النقد 
النقد  اأ�شند  فلقد  ج��زاف��اً.  االأح��ك��ام 
كتابة  ب�������راءة  ال���م���ع���ا����ش���ر  ال���ع���رب���ي 
قّباني!  نزار  اإلى  البيان"  "ال�شعر/ 
�شعر جديد  انبعث  ن��زار  "مع  ن��ق��راأ: 
فيفهم  ال�����ش��ي��ا���ش��ة،  ه���م����م  ي��ح��ك��ي 
ما  ب��ق��در  ال��ق��رار،  ���ش��ّن��اع  ل�شان  على 
في  بهم  المفع�ل  ك�امن  عن  يبّين 
القرار. وبين اأ�شفار دواوينه تخّلقت 
ف�شهد  البيانات".  "الق�شائد/ 
ياألف�ه  ل���م  ���ش��ع��ر  م���ي���الد  ال��ج��م��ي��ع 
في  البيان"  "ال�شعر/  ي�شّم�ه:  ول��م 
�شيا�شّي  �شعر  ب���اأّي  و�شيجة  م��ا  غير 
االأ�شامي  اأط��ل��ق���ا  وك��م��ا  ع��رف���ه  كما 
عليه")د. عبد ال�شالم الم�شّدي: بين 
للن�شر  قرطاج  دار  و�شاحبه،  الن�ّص 

والت�زيع، ت�ن�ص، ط1، 2002(.
ف��ل��ك��اأّن اأب���ا ن��ّ�ا���ص ل��م ي��ق��ل، م��ن��ذ 13 

قرناً:
دع االأطالَل ت�شفيها الجن�ُب
تها الُخط�ُب وُتبلي عهَد ِجدَّ

وَخلِّ لراكب ال�جناء اأر�شاً
َتُخبُّ بها النجيبُة، والّنجيب

)...( فاأطيُب منه �شافية �َشم�ُل
يط�ف بكاأ�شها �شاٍق اأديُب

وكاأّنه لم يقل، اأي�شاً:
عاج ال�شقّي على ر�شم ي�شائله

وعجُت اأ�شاأل عن خّمارة البلد.

المعا�شر  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ق��د  راأى  ل��ق��د 
البيانات، وراأى  نّ�ا�ص -  اأبي  ق�شائد 
ال�شهيرة  البيان   - ال�شابي  ق�شيدة 

التي ذكرنا، وقراأ ق�له اأي�شاً:
اأنا يا ت�ن�ص الجميلة في لّج

اله�ى قد �شبحت اأّي �شباحْه
�شرعتي حّبك العميق واإّني

ه وَقراحْه قد تذّوقت ُمرَّ
ل�شُت اأن�شاع لّل�احي ول� م�

�تُّ وقامْت على �شبابي المناحْه
ال اأبالي... واإن اأريقت دمائي

فدماء الع�ّشاق دوماً مباحْه

لكنه رغم ذلك اأ�شند البراءة اإلى نزار 
قّباني! فهل مرّد ذلك المحاَفَظة اأم 

النّية الح�شنة اأم اأ�شياء اأخرى؟

اأدوات  من  ت�شتّله  ما  اإلى  مطمئّنة  لل�شائد،  م�شتكينة  ثقافة  وهي  ح�شنة.  نوايا  وذات  محاِفظة  ثقافة  والحّرة،  منها  الأكاديمية  العربية،  الثقافة 
في  رغبة  ول  قلق  ول  حيرة  ول  اأدوات.  من  به  ت�شتغل  بما  متم�ّشكة  مقولت،  من  تــرّدده  عّما  الر�شا  تمام  را�شية  ــرى،  الأخ الثقافات  من  البحث 
لكّن  والدعم.  والتنافذ  وال�شتمرار  النت�شار  يعوقها  التي  المعزولة  الفردية  المحاولت  بع�س  �شوى  المعرفة،  اإنتاج  العالم  م�شاركة  وفي  التاأ�شي�س 
كّر�شتا  واإنما   ،)1934  -  1909( ال�شاّبي  حجم  في  �شاعر  لمنجزات  فعلّياً  تمّثاًل  ي�شمنا  ولم  ح�شنة.  عربّية  ثقافة  ي�شنعا  لم  الح�شنة  والنوايا  المحاَفظة 
دائماً. يحلم  كان  كما  المجد  بغار  مكّلاًل  وثقافته  لغته  اأر�س  اإلى  العودة  من  تمّكناه  ولم  ال�شعرية،  غربته  واأطالتا  ومدر�شياً،  �شيا�شياً  ال�شاعر  ا�شتهالك 

م�شطفى القلعي
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�شاعر  ب���راون���ي���ن���غ  روب�������رت 
 )1889  -  1812( بريطاني 
كامبرويل  مدينة  ف��ي  ول��د 
في  تعليمه  يتابع  ول��م  لندن،  �شمالي 
معظم  ك��ان  ب��ل  الر�شمية،  ال��م��دار���ص 
ما تعّلمه من مكتبة والده المنزلية، 
والي�نانية  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ت��ع��ّل��م  ح��ي��ث 
واالإي���ط���ال���ي���ة وال��ف��رن�����ش��ي��ة وه����� ابن 
اأربعة ع�شر عاماً، ب�شبب تلك المكتبة 
االطالع،  ل��ه  اأت��اح��ت  ال��ت��ي  ال�شخمة 
واأول ما قراأ من ال�شعر كان لبايرون 
اأّمه عازفة بيان�  وج�ن كيت�ص. كانت 
كاتباً  يعمل  فكان  وال��ده  اأم��ا  �شهيرة، 
ف��ي ب��ن��ك، اإ���ش��اف��ًة اإل���ى اأن���ه ع��ال��م اآثار 

ومهتّم بالفن.
ب����داأ روب����رت ب��ك��ت��اب��ة ال�����ش��ع��ر ف��ي �شن 
وتاأثر  ع�شرة(،  )الثانية  ج��داً  مبكرة 
ب�شيللي  �شّنه  �شغر  م��ن  ال��رغ��م  على 
فاأعلن  اأي�����ش��اً،  ال��ح��ي��اة  ف��ي  وبمذهبه 
انقطع عن  ثم  وملحداً،  نباتياً  نف�شه 
كتابة ال�شعر حتى الع�شرين من عمره.
ع�شرة  وال�شاد�شة  ع�شرة  الرابعة  بين 
تعّلم روبرت فن�ن الم��شيقى والر�شم 
العام  وال��رق�����ص وال��ف��رو���ش��ي��ة. وف���ي 
�شّجل  ع��ام��اً(   16 1828 )وك��ان عمره 
ب��ج��ام��ع��ة ل���ن���دن، ل��ك��ن��ه غ���ادره���ا بعد 
الحّرة  لقراءاته  ليتفّرغ  واح��د  ف�شل 
اآثارها  وغير المنّظمة، والتي ظهرت 
ن�شر  واأ���ش��ل���ب��ه.  ق�شائده  ف��ي  الح��ق��اً 
بعن�ان  ال�شعرية  اأعماله  اأول  روب��رت 
1833، والثاني بعن�ان  "ب�لين" العام 
"�ش�رديلل�" العام 1840، و"االأجرا�ص 
لم  ل��ك��ن��ه   ،1844 ال��ع��ام  والرّمانات" 

ي�����ش��ادف ن��ج��اح��اً، ال 
ب���ل ُع�����دَّ ف���ا����ش���اًل في 
الثقافي  ال����������ش����ط 

اآنذاك.
ك��م��ا ح����اول ف���ي هذه 
الفترة كتابة الم�شرح، 
لكنه ف�شل اأي�شاً، اإنما 
على الرغم من ذلك، 
فاإن ما كتبه في تلك 
الفترة وما اأدخله من 
بنية  ف����ي  ال���ت���ط����ي���ر 
واإيقاعها  الق�شيدة 
مما  كثيراً  ي�شم  كان 
جاء به كبار ال�شعراء 

ف��ي م��ا ب��ع��د، ك��ب��اون ع����زرا، وت. �ص. 
اإلي�ت، وروبرت فرو�شت.

حتى هذا التاريخ كان روبرت معتمداً 
ب�شكل كامل على عائلته التي هّياأت له 
ولم  والكتابة،  للتعّلم  التفّرغ  بثرائها 
يغادر لندن با�شتثناء زيارة قام بها اإلى 

اإيطاليا العام 1838.
بداأ روبرت بقراءة ق�شائد   1844 عام 
اإليزابيث  ه��ي  ل��ه،  معا�شرة  ل�شاعرة 
بارِّيت، وقام بمرا�شلتها من ثّم قابلها، 
1846، م��ن دون  ع���ام  وت����ّم زواج��ه��م��ا 
ال��ذي لم يقتنع  ب��اّري��ت  م�افقة وال��د 
ب��روب��رت الأ�شباب ل��م ُت��ذك��ر، وه��ذا ما 

اأبقى زواجهما �شّرياً. 
انتقل الزوجان عام 1846 اإلى اإيطاليا، 
اأوق����ات العطل  ول��م ي��غ��ادراه��ا اإال ف��ي 
اأو  ب��اري�����ص  ف��ي  ُيم�شيانها  ك��ان��ا  ال��ت��ي 
اإن��ك��ل��ت��را، وق��د ُرزق���ا ب���اأول طفل لهما 
كان  ك��م��ا   ،pen و���ش��ّم��ي��اه   1849 ع���ام 

م��ع��ظ��م اإن��ت��اج��ه��م��ا االأدب������ي ف���ي هذه 
زوجها  اإليزابيث  األهمت  فقد  الفترة، 
مجم�عته ال�شعرية االأف�شل "ق�شائد 
كان  وقد  والن�شاء" )1955(،  الرجال 
ب�"زوج  ُيعرف روب��رت في تلك الفترة 

اإليزابيث باّريت".
اأن  ب��راون��ي��ن��غ  روب���رت  ي�شتطع  ل��م  اإذاً 
باقترانه  اإال  م��ه��م��اً  ���ش��اع��راً  ي�����ش��ب��ح 
لكن  والمعّلمة،  الملهمة  باإليزابيث، 
البقاء  ل��ه��ا  يت�شّن  ل��م  الملهمة  ه���ذه 
ط�ياًل، فقد ت�فيت عام 1861، اأي بعد 
ال��زواج كتب خاللها  �شن�ات من  �شت 
االإبداعية،  اإن��ت��اج��ات��ه  اأف�����ش��ل  روب���رت 
ليرجع اإلى اإنكلترا مع ولده ال�حيد، 
وهنا يت�شح اأن �شبب المغادرة لم يكن 

�ش�ى الخ�ف من والد زوجته.
براونينغ  روب����رت  ال���ع����دة ح��ّق��ق  ب��ع��د 
ب�شبب  وا�����ش����ع����اً  ����ش���ع���ب���ي���اً  ان����ت���������ش����اراً 
ويبدو  ال�شعرية،  وكتبه  م�شرحياته 

اإليزابيث  رح���ي���ل  اأن 
بما  اأي�����ش��اً  ملهماً  ك���ان 
ت���رك���ه ف���ي ن��ف�����ش��ه من 
ال��ح��زن واالأل������م، حيث 
االأهم  اأنجز م�شرحيته 
والكتاب"  "الحلقة 
اإلى  م�شتنداً   ،)1868(
محاكمة قتٍل وقعت في 

القرن ال�شابع ع�شر.
ل���م ي���غ���ادر ل���ن���دن بعد 
ب�����زي�����ارات  اإال  ذل��������ك، 
ا�شكتلندا  م��ن  ك��ل  اإل���ى 
وفرن�شا،  و���ش���ي�����ش��را 
م�شرحيات  ك��ت��ب  ك��م��ا 
�شعرية، كان اأكثرها اأهمية م�شرحيات 
بين  كتبها  ال��ت��ي  ال��رع���ي��ة  الق�شائد 
عاَمي 1879- 1880، اإ�شافة اإلى كتاب 
الكال�شيكية  ق�شائده  مجم�عة  �شم 
بعد  ب�ل��ِش�ِشن".  "مغامرة  بعن�ان: 
ه���ذه ال��رح��ل��ة ال��ط���ي��ل��ة ُم��ن��ح روبرت 
ب��راون��ي��ن��غ ال���دك���ت����راه ال��ف��خ��ري��ة من 
ومن   ،1882 ع���ام  اأك�����ش��ف���رد  ج��ام��ع��ة 
وُطبعت   .1884 ع���ام  اأدن���ب���رة  ج��ام��ع��ة 
اأعماله الكاملة عام 1889، وه� العام 

الذي ُت�في فيه.
ال�شيرة ه�  ه��ذه  م��ن  يهّمنا  م��ا  اأك��ث��ر 
طبيعة ال��دور ال��ذي لعبه روب��رت في 
ق�شائده، فحين نحاور هذه الق�شائد 
ن���ج���ده ال�����ش��خ�����ص ال���م���ت���ط���ّف���ل على 
الحبيب )اإليزابيث(، ويبدو لنا عا�شقاً 
ننتقل  وحين  اأحياناً،  وطائ�شاً  مغرماً 
نجدها  باّريت  اإليزابيث  ق�شائد  اإل��ى 
الحبيبة العقالنية الهادئة، المقتربة 

النا�ص،  ك��ذب  والخا�شية  ال���اق��ع،  من 
على اأنها واقعة في غرام هذا العا�شق 
المتهّ�ر، الذي يت�شلل اإلى اأحا�شي�شها 
اإلى  كتبت  فقد  عنها،  رغماً  ال�شّفافة 
تلقتها  ر�شالٍة  بعد  �شديقاتها  اإح��دى 
اأ�شفل  ُم��ت��رَج��م��ة  م��ن روب����رت )وه����ي 
بر�شالته  اأو�شلني  "لقد  ال�شفحة(: 

حتى الن�ش�ة، هل هذه رومن�شية؟".
ول��ع��ل ال��خ�����ش��ي��ة االأك���ب���ر ال��ت��ي جعلت 
والدها. عقالنية،  اإن�شانة  اإليزابيث 
الرائع  ال�شاعر  �شبيانية  ي���ؤك��د  وم��ا 
الكبير من  الكّم  زوجته  اإلى  بالن�شبة 
ال��ر���ش��ائ��ل وم���ا اح��ت���ت��ه م���ن عبارات 
التي  ر�شائله  ُجمعت  فقد  الغرامية، 
بكتاب  و1846   1845 عاَمي  كتبها في 
م�شتقل �شدر باالإنكليزية عام 1969.

والتي  ال��م��ذك���رة،  ال��ر���ش��ال��ة  اأن  ع��ل��ى 
اأ�شفاره ف�ق  اإحدى  كتبها روبرت في 
ما  النقد  م��ن  ت��ح���ي  ال��ن��ق��ل،  مركبة 
الُم�شتخدمة  الطريقة  منه  ن�شت�شف 
ع�شر.  ال���ت���ا����ش���ع  ال����ق����رن  ن����ّق����اد  م����ن 
وال��ج��دي��ر ب��االل��ت��ف��ات ه��� ت��ط��اب��ق ما 
ق��ام ب��ه ب��راون��ي��ن��غ ف��ي ن��ق��ده لق�شائد 
ال��م��ت��داول هذه  النقد  اإل��ي��زاب��ي��ث م��ع 
االأيام، فاالإيقاع الجديد، واالنحرافات 
والفكرة  االأ���ش��ل���ب،  واأن��اق��ة  اللغ�ية، 
اإليها  ت��ط��ّرق  اأم����ر  ال��م��ط��روق��ة،  غير 
روبرت  اأن  الطريف  وم��ن  براونينغ. 
كان يختم ر�شائله هذه ب�شعار يح�ي 
ر�شماً ل�شعر فر�ص اأحمر واأ�شد جال�شاً 
 Virtue ك��ل��م��ة  وت��ح��ت��ه��م��ا  درع،  ف����ق 
)الف�شيلة(، اأما اإليزابيث فكانت تختم 

ردودها اإليه بكلمة pet )الُمدّللة(.

لدى ا�شتعرا�شنا �شيرة روبرت براونينغ، تنق�شنا دائماً لإكمالها اأو تف�شيرها �شيرة اأخرى؛ �شيرة اإليزابيث باّريت التي كانت مكّملة لي�س لحياته فقط، اإنما ل�شعره، فقد كاَنت اأجمل ق�شائد 
ال�شاعرين كاأنها ردود اأو ر�شائل، فاأكثر ما كتبه روبرت من الق�شائد نجد له جواباً في ق�شائد اإليزابيث، ما ُيدخلنا في اإثارة تدفعنا اإلى البحث عن كل ق�شيدة لأحدهما بعد قراءة ق�شيدًة الآخر. 

عمر �شليمان

ر�شالة روبرت اإلى اإليزابيث 
10 كان�ن الثاني 1845

ْرية)*( ال�شليب الجديد، هات�شام، ال�شَّ
اأن���ا اأح���ب اأ���ش��ع��ارك م��ن ك��ل ق��ل��ب��ي، يا 
�شاأكتبه  وم��ا  ي��ت،  ب��ارِّ االآن�شة  عزيزتي 
لي�ص ر�شالة مرتجلة وكالماً مجانياً، 

وال اأي �شيء اآخر اأي�شاً.
بالطبع، اأنا لم اأتعّجل في الحكم على 
على  جميلة  دالل���ة  وث��م��ة  عبقريتك، 
اأن اأخبرِك به: منذ الي�م  اأو  نجاحِك 
ب���ق���راءة ق�شائدك  ف��ي��ه  ب�����داأت  ال����ذي 
اأكثر ال�شحك  االأ�شب�ع الما�شي، واأنا 
اأعدت  اأذك��ر كم م��ّرة  من نف�شي حين 
ت��ه��ي��ئ��ة م���ا ���ش��اأق���ل��ه الأع���ّب���ر ل���ك عن 

تاأثري بما قراأت!
مّرة  الأول  ال��ب��ه��ج��ة  اع��ت��رت��ن��ي  ح��ي��ن 
المّرة على  �شاأخرج هذه  اأني  اعتقدت 
اإع��ج��اب��ي ال�شلبي،  ف��ي  ت��م��ام��اً  ع��ادت��ي 
ل��ذل��ك ع��ن��دم��ا اأع��ج��ب��ُت ف��ع��اًل، ب���ّررُت 
اإعجابي، ربما اأي�شاً، كن�ع من التاأكيد 
ع��ل��ى ذل���ك ق��ل��ت: ���ش��اأط��ل��ب م���ن اأحد 
اأن يحاول ويجد  زمالئي في الكتابة 
االأخطاء التي تقع فيها، ليك�ن فخ�راً 

بها في ما بعد، لكن دون جدوى.هذه 
الحياة ال�شعرية الرائعة التي تملكينها 
الحياة،  م��ن  مقتطفة  زه����رة  لي�شت 
ونمت. تجّذرت  م�شتقّلة  زه��رة  لكنها 

اإيماني  ���ش��ب��ب  اأ�����ش����رح  اأن  اأ���ش��ت��ط��ي��ع 
م��شيقى  ت��م��ّي��زه:  و���ش��ب��ب  ب�شخ�ص، 
والغريبة،  المطروقة  غير  ق�شائدك 
المتاأنق،  اأ���ش��ل���ب��ك  ال��غ��ن��ي��ة،  ل��غ��ت��ك 
واأفكارك الرائعة، غير اأني في جميع 
النف�شية  انطباعاتي  اأط���رح  قلته  م��ا 
بنف�شك. ام��ت��زج��ت  بعدما  ال��خ��ا���ش��ة، 

لكني حين قراأت لك اأول مرة، �شعرت 
اإني  قلت:  كما  فعاًل،  �ش�تك  بهم�ص 
واأحّبك  ق��ل��ب��ي،  ك��ل  م��ن  كتبها  اأح����ب 
اأ�شتطيع  اأن��ن��ي  تعلمين  ه��ل  ك��ث��ي��راً، 
ال�شيد كيني�ن في  ق��ال لي  روؤي��ت��ك؟، 
ت���ّد روؤية  "هل  اإح��دى االأي���ام:  �شباح 
االآن�شة باّريت؟"، ثم ذهب، وحين عاد 
اأخبرني باأنك مري�شة، وها قد مّرت 
باأن ردهات الحياة  اأ�شعر  واأنا  �شن�ات، 
ال�شفر،  م��ن  اأك��ث��رت  كلما  ت��ت��ج��اوزن��ي 
لكن حين اآوي اإلى م�شالي اأ�شعر اأنني 
قريب، قريٌب جداً من عالمي الرائع.
ف�ق القب�، ثمة �شندوق للدفع، وثمة 

ني  �شاأذلُّ لكن  اأدخ���ل،  رب��م��ا  وب���ار،  ذّل، 
بدخ�لي، اإن بابه ن�شف المفت�ح ُيغلَق، 
واأنا �شاأقطع اآالف االأميال الأع�د اإلى 
منزلي، لكني �شاأك�ن فاقداً للب�شيرة.

ح�شناً، لقد كان ما كتبت اآنفاً ق�شيدة، 
ما منحتني من  على  كثيراً  واأ�شكرك 
�شع�ر البهجة، اإنني فخ�ٌر بهذا ال�شع�ر.

المخل�ص اإلى االأبد 
روبرت براونينغ

ْرية: مركبة ذات اأربع عجالت ومقعَدْين. )*( ال�شَّ

اإذا كان عليك اأن تحّبني
 اإليزابيث باّريت

اإذا كان عليك اأن تحبَّني
فبْح بغايتك

ودع كل ما دون ذلك.
ب�شمتها،  اأج���ل  م��ن  "اأحّبها  ت��ق��ل:  ال 
نظرتها، طريقتها اللطيفة في الكالم"

ل���ت���خ���دع ف���ك���ري ال������ذي ي���ن���ه���ار ف�ق 
األغامك الجّذابة!

اأن جلَب االإح�شا�ص ال�شاّر  ال ريب في 
للنا�ص �شهل الي�م

من اأجل اأن يحّقق�ا االأ�شياء التي في 
نف��شهم

ب���ل يتغّير  ي��ت��غ��ّي��ر،  رّب���م���ا  ال��م��ح��ب���ب، 
بالن�شبة اإليك

الحب منّمٌق جداً
ربما ال يك�ن منّمقاً 

عزيزاً  م��م��ل���ك��اً  الأك�������ن  ��ن��ي  ت��ح��بَّ ال 
المليئة  خ��دوده  وتم�شح  عليه  ت�شفق 

بالدم�ع.
قد ين�شى المخل�ُق البكاء

البكاَء الذي جعله يرتاح ط�ياًل
هكذا يخ�شر النا�ص حّبهم!

اأحبَّني الأجل الحّب.

حياة في الحب 
روبرت براونينغ

�شتهرب مّني؟
اأبداً...

اأيها المحب�ب: 
بينما اأنا اأنا، واأنت اأنت

طالما اأن العالَم يحت�ي كلَْينا
فليكن لي الحب ولك البغ�ص

حين يتمّل�ص اأحد المحب�َبْين، فعلى 

االآخر اأن يالحقه.
حياتي عبارٌة عن خطاأ في نهاية االأمر

وحقيقًة اأنا خائف: 
اأنه  حتى  كبيراً  يبدو  الخطاأ  ه��ذا  اإن 

�شيالزمني اإلى نهاية الحياة.
وبينما اأفعل االأف�شل، نادراً ما اأنجح

واإذا ف�شلُت في ال�قت الحا�شر
لن يك�ن ف�شلي اإال لُترهَق اأع�شابي.

ك����ي ت���ج���ّف���ف ع��ي��ن��ي��َك وت�������ش���خ���َر من 
ال�شق�ط، وتنا�شل

انه�ص من جديد وابداأ ثانية
ي��ر���ش��ى بحياٍة  ت�����ش��ي�����ص  ف�����اإن  ل���ذل���ك 

واحدة فقط، هذا كل �شيء.
بينما ينظر المرء من اتجاهه االأبعد 
الغبار  خ����الل  ال��ع��م��ق  ب��ال��غ��َة  ن���ظ���رًة 

والظالم
اآخَر جديداً  لن يفارق االأم��ُل القديُم 

ويختفي عاجاًل من االأر�ص
هكذا بطبيعة النف�ص

اأختُمني بطابع ال يزول اإلى االأبد.
ترجمة: ع. �س
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اأن  ف����ي����ه  �����ش����ك  ال  م������ا 
االأوزان  ف��ي  االخ��ت��الف 
بحر  ف���ي  اأو  ال�����ش��ع��ري��ة، 
م���ن ب��ح���ر ال�����ش��ع��ر، ل���ه اأث�����ره في 
فه�  التعبير،  اإم��ك��ان��ات  اخ��ت��الف 
اإلى  م��ّي��ااًل  ال�شاعر  يجعل  اأحياناً 
يجعله  اأو  واالخ��ت�����ش��ار،  االإي���ج���از 
واال�شتطراد.  االإطناب  اإلى  اأق��رب 
وبع�ص االأوزان تنفخ في الق�شيدة 
وتجعلها  العاطفة،  ن��ار  ال�شعرية 
اأق�����رب اإل����ى ال���ق���ل����ب، واأن���ف���ذ في 

النف��ص والم�شاعر.
العرو�شي  القالب  بين  والعالقة 
وال��ف��ك��ر م���ن اأه����م ال��ع��الق��ات في 
وخ�شائ�ص  اأ����ش���رار  وث��م��ة  االأدب، 
الق�الب  ه��ذه  اختيار  وراء  اأدب��ي��ة 
ال��م������ش��ي��ق��ي��ة، ُت��ف��ه��م م���ن خالل 
ال��ت��ي حاكاها  ال�����ش��ع��ري��ة  ال��ن��م��اذج 

ال�شاعر اأو اقتب�شها.
وم�شاألة اقتبا�ص االأوزان االأجنبية 
اأو اإحداث تغييرات فيها، قد ت�شهل 
ال�شعري،  النظم  اأن����اع  بع�ص  في 
وقد ت�شتع�شي في بع�شها االآخر، 
خ�شائ�شها  ل��غ��ة  ل��ك��ل  اأن  ���ش��ّي��م��ا 
االأوروبية  ال��ل��غ��ات  وف��ي  ال��ذات��ي��ة. 
بين  م�����ش��ت��رك  ح����ظ  ل���ه���ا  اأوزان 
وبع�ص  االأوروب���ي���ة،  االأم���م  جميع 
هذه االأوزان والق�الب العرو�شية 
اأخرى  اإل���ى  ل��غ��ة  ان��ت��ق��ل فيها م��ن 

بناء على ا�شته�اء ال�شعراء.
التي  ال�"�ش�ناتا"  ذل����ك  وم���ث���ال 
وب��ت��ررارك من  دانتي  بعد  انتقلت 
وفرن�شا  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  اإل����ى  اإي��ط��ال��ي��ا 
اأرجاء  ف��ي  انت�شرت  ث��م  واإنكلترا، 

اأوروبا كّلها.
وم���ن ال��ق���ال��ب ال��ع��رو���ش��ي��ة التي 
انتقلت من اأّمة اإلى اأخرى القافية 
الثالثي،  ال��م��ق��ط��ع  اأو  ال��ث��الث��ي��ة 
االإلهية"  "الك�ميديا  بحر  وه��� 
باالإيطالية،  دان��ت��ي  كتبها  ال��ت��ي 
 - ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ف��ي  ا�شتعمله  وق���د 
الرومن�شي  ال��ت��ّي��ار  ان��ح�����ش��ار  ب��ع��د 
ال�شعراء  ب���ع�������ص   - االأوروب������������ي 
االأوروبيين وت��ّشع�ا فيه، ويمتاز 
في  القّ�ة  من  ب�شيء  القالب  هذا 
للق�ش�ص  ي�����ش��ل��ح  وه�����  رت���اب���ت���ه، 

االأ�شط�ري.
االأبيات  ن��ظ��ام  اأي�����ش��اً  ذل���ك  وم���ن 
��ف��ة م��ن مقاطع  ال��م���ؤلَّ ال��رب��اع��ي��ة 
القرن  في  ا�شُتعمل  وق��د  ثمانية، 
التا�شع ع�شر للتعبير عن التفكير 
العاطفي ال�شجي والحزين ب�جه 
النف�ص  اأ�شرار  اإخفاء  خا�ص، وعن 

االإن�شانية.
ال�شعرية  ال���م���ق���ط����ع���ة  وث����م����ة 
ط�يلة  اأبيات  اأربعة  من  الم�ؤلفة 
مت�شاوية،  ���ش��ب��ه  اأو  م��ت�����ش��اوي��ة، 
المارتين،  م���ن:  ك��ل  عليها  ن��ظ��م 
العديد  وغ���راي،  ه���ج���،  وفكت�ر 
من ق�شائدهم، وهي ت�شلح ل�شعر 
ورّقته  بنع�مته  الحديث  ال��رث��اء 

وكاأبته.

وي�����ؤك����د ال���ب���اح���ث����ن ت���اأث���ي���ر هذه 
�شعرنا  ف���ي  االأوروب�����ي�����ة  االأوزان 
ال��ع��رب��ي ال��ح��دي��ث، وب���ال���ذات في 
وفي  ال�شعرية،  اأب�ل�"  "جماعة 

�شعراء المهجر.
بتاأثير  ال���ب���اح���ث����ن  ي�����ش��ّل��م  ك���م���ا 
ال�شعرية  وال����ق�����اف����ي  االأوزان 
الفار�شي،  ال�����ش��ع��ر  ف���ي  ال��ع��رب��ي��ة 
اأوزان  نقل�ا  الفر�ص  اأن  م�ؤّكدين 
ال�شعر العربي اإليهم، مثلما نقل�ا 
ال��ق��اف��ي��ة ال��م���ّح��دة وف��ق��اً للنمط 

ال�شعري العربي.
ب��اأن��ه ك���ان للفر�ص  وم���ع االإق������رار 
اأوزان �شعرية قديمة، فقد ل�حظ 
ت�شابه البح�ر ال�شعرية عند العرب 
"المتقارب"  ف��ب��ح��را  وال���ف���ر����ص، 
)الدوبيت(  الرباعي"  و"الرجز 
المعروفة  االأوزان  م����ن  ك����ان����ا 
وهما  القدماء،  االإيرانيين  ل��دى 
وقت  ف��ي  اأ���ش��ع��اره��م،  ف��ي  �شائعان 
كانا اأقل �شي�عاً في ال�شعر العربي 
الجاهلي،  الع�شر  خ��الل  القديم 
"الط�يل"،  ب��ح���ر:  �شاعت  حيث 
"ال�افر"، "ال�شريع"، "الب�شيط"، 
ال��ب��ح���ر االأخ������رى التي  وب��ع�����ص 
وك�����ث�����رة بين  ����ش���ي����ع���اً  ت����ت����ف����اوت 
الفر�ص والعرب. وال �شك في اأننا 
االأدب  في  العربي  بالتاأثير  ن�ؤمن 
الفار�شي، ومن ج�انب هذا التاأثير 
اإلى  ال�شعرية،  االأوزان  بع�ص هذه 
الم��ش�عات  ف��ي  التاأثير  ج��ان��ب 

واالأ�شاليب واالأفكار.
وك�������ان ل���ل���م��������ش���ح���ات واالأزج���������ال 
االأن���دل�������ش���ي���ة اأث����ره����ا ال����ب����ارز في 
اأ����ش���ع���ار ال���ت���روب���ادور االأوروب����ي����ة. 
فن  ه��ي  االأندل�شية  والم��شحات 
االأندل�ص،  ���ش��ع��راء  اب��ت��ك��ره  ج��دي��د 
ال�شعر،  وزن  ن��ظ��ام  ب���ه  وج�������ّددوا 
وقافيته التي لم يلتزم�ا ال�حدة 
فيها، واأن�اع الم��ّشح كثيرة، لكنها 
ت�����ش��ت��رك ف���ي ا���ش��ت��م��ال ك���ل منها 
اأج���زاء ي�شّمى كل ج��زء منها  على 
م�شتقلة  قافية  وله  "مقط�عة"، 
مع  يتكّرر  قفل  اأو  بالزمة  تنتهي 

كل مقط�عة.
ظه�ر  اأ�����ش����ب����اب  م����ن  اإن  وي����ق����ال 
تاأثر  االأن��دل�����ش��ي��ة:  ال��م������ش��ح��ات 
ال�شعبي  بالغناء  االأندل�ص  �شعراء 
والقافية  ال������زن  م���ن  ال��م��ت��ح��ّرر 
ب��ي��ن �شكان  ���ش��ائ��ع��اً  ك����ان  وال������ذي 
العرب،  دخلها  عندما  االأن��دل�����ص 
والعبث  ال���دع���اب���ة  اإل�����ى  وم��ي��ل��ه��م 
االأمر  الب�شيط،  ال�شهل  بالتعبير 
بقي�د  ي�شيق�ن  يجعلهم  ال���ذي 

ال�زن والقافية.
االأندل�ص  في  الم��شحات  و�شاعت 
من  ال�شعر  اأغرا�ص  تناولت  حتى 
م��دح وو���ش��ف وغ���زل وغ��ي��ر ذلك، 
ت��ع��د م��ق�����ش���رة ع��ل��ى الغناء  ول���م 
والمرح. وهي ت�شتمل على اأجزاء: 
الذي  والثاني  المطلع،  ه�  االأول 
يليه ه� الغ�شن، وتختلف قافيته 

م�افقته  م��ع  المطلع  قافية  ع��ن 
ال���زن، والجزء الثالث ه�  له في 
المطلع في  م��ع  وي��ّت��ح��د  ال��ق��ف��ل، 
القافية وال�زن، والغ�شن والقفل 

معاً ي�شّميان بيتاً.
التروبادور  �شعر  ف��ي  ظ��ه��ر  وق���د 
تقليد للم��شح االأندل�شي، ولديهم 
اأ����ش���م���اء م���ت���ع���ّددة ت��ق��اب��ل اأج�����زاء 
اإلى  فاإ�شافة  االأندل�شي،  الم��شح 
الم��شح،  م��ش�عات  ف��ي  ال��ت��اأث��ر 

يظهر التاأثر في ال�زن جلّياً.
ف��ف��ي ���ش��ع��ر ال���ت���روب���ادور، ك��م��ا في 
�شخ�شية  ت��ظ��ه��ر  ال���م��������ش���ح���ات، 
اأو  ال�ا�شي  اأو  العزول  اأو  الرقيب 
ال��م��راأة من  يمنع  ال��ذي  الحا�شد، 
اأج���ن���ب���ي، وت�جد  ب����اأي  االت�������ش���ال 
الكا�شح،  مثل  اأخ���رى  �شخ�شيات 
وال  الحبيبين.  بين  ال��ر���ش���ل  اأو 
ُيكّنى  بل  المحب�بة،  با�شم  ح  ُي�شرَّ
عنها، كاأن يق�ل ال�شاعر: اأملي اأو 

ُبْغيتي.
وي��ع��ّب��ر ���ش��ع��راء ال���ت���روب���ادور عن 
نظرة،  اأول  م����ن  ال���ح���ب  م���ي���الد 
وع������ن ق�������ش����ة ال���م���ح���ب����ب ال����ذي 
يتجاهل  اأو  م�����اع����ي����ده  ي��خ��ل��ف 
المحب  خ�ش�ع  وكذلك  الحبيب، 
الذي  اآخ��ر هذا  اإل��ى  واإخال�شه... 
ال��غ��زل العربي  ���ش��ع��ر  ن��ع��رف��ه ف��ي 

بن�َعْيه العذري والح�ّشي.
تتكّلم  التي  العربية  وللم��شحات 
والمعاناة،  وال��ه��ج��ر  ال��ح��ب  ع��ل��ى 
ن��ظ��ائ��ر في  ال��ح�����ّش��اد،  وم���ا يفعله 
ال�شعر االإ�شباني، ذكر بع�شاً منها 
كتابه  ف��ي  ه���الل  غنيمي  م��ح��م��د 

المقارن". "االأدب 
التروبادور  ���ش��ع��راء  ح��اك��ى  وق���د 
االأندل�شية  واالأزج��ال  الم��شحات 
تتكّ�ن  ال���ت���ي  ال��م��ق��ط���ع��ات  ف���ي 
منها الق�شيدة، وقد جعل�ها �شبع 
الغالب  ال��ع��دد  م��ق��ط���ع��ات، وه���� 

على الم��شحة والزجل.
العربية  الم��شحات  على  ويغلب 
الف�شيحة،  ال��ع��رب��ي��ة  االأل����ف����اظ 
األفاظا  فيها  نجد  كنا  ما  وقلياًل 
ع��ام��ي��ة، اأم���ا ال��زج��ل ف��ك��ان ُي�شاغ 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��ام��ي��ة ال���دارج���ة التي 
ان��ت�����ش��رت ف���ي االأن���دل�������ص اآن�����ذاك، 
اأجنبية.  األ���ف���اظ  ب��ه��ا  واخ��ت��ل��ط��ت 
االأزجال  تك�ن  اأن  المرجح  وم��ن 
اأواخر  ف��ي  ن�����ش��اأت  ق��د  االأندل�شية 
القرن الرابع الهجري، مع اأن ما 
و�شل اإلينا منها ُين�شب اإلى القرن 

ال�شاد�ص الهجري. 
ُي�����ش��اغ ف���ي بداية  ال���زج���ل  وك�����ان 
الم��شحات  م���ن����ال  ع��ل��ى  االأم�����ر 
ي�شّمى  م��ا  ف��ي  اخ��ت��الل قليل  م��ع 
"الخرجة" التي هي القفل االأخير 
الزجل.  اأو  الم��شح  ق�شيدة  ف��ي 
ك����ان مجااًل  ك��ال��م������ش��ح��ات  وه����� 
التروبادور،  ���ش��ع��راء  ف��ي  للتاأثير 
االآداب  اإل���ى  االأدب  ذل��ك  وان��ت��ق��ال 

االأوروبية كافة.

ي�شري عبد الغني

 ،1996  -  1933 ع���اَم���ي  ب��ي��ن 
مدينة  م�����ن  �����ش����اع����ر  ع����ا�����ص 
الثب�تية  اأوراق��ه  قّدم  حم�ص، 
عبر دي�ان يتيم، اإلى اأن قّرر اال�شتقالة 

من م�ؤ�ش�شة ال�شعر اإلى االأبد.
اإ�شكالي لم تفهمه  م�ري�ص قبق، �شاعر 
ورف�شه  ال���م���راأة،  ع�شقه  ف��ي  ال��م��دي��ن��ة، 
النقطتان  وه��م��ا  ال��دي��ن��ي��ة،  ال��ط��ق������ص 
ال��ل��ت��ان ���ش��ّك��ل��ت��ا االأ����ش���ا����ص ال�����ذي تق�م 
ومنهما  ���ش��ع��ره،  م������ش���ع��ات  ع��ل��ي��ه��م��ا 
تخلقها  اأن  يمكن  التي  ال�شدمة  ت��اأت��ي 

القّراء،  بع�ص  ل���دى  ق�شيدته 
تقّبل  ع��ل��ي��ه��م  ي�����ش��ت��ح��ي��ل  م��م��ن 
كلمة قد "تطعن" في العقيدة، 
من ذلك ق�له في ال��شية التي 

تنهى عن الزنا:
تزِن... ال   -"

كيف ال؟!
حّكَة  ت�شتطيُب  ال�شخ�ُر  حتى 

االإزميْل".
اإلى  المراأة  بدع�ته  ذلك  ُمتبعاً 
الح�اجز  م���ن  ال��خ��ال��ي  ال��ح��ب 
عا�شقًة  لتنطلق  وال��ت��ع��ق��ي��دات، 

بال ترّدد:
ن�شرينًة  "وا�شتجيبي 

ت��ع�����ش��ق االأم���ط���اَر 
زخاً

ت�شّ�ُر  ف��ي��غ��دو 
الحبِّ اأ�شفى

درَب  تخالي  ال 
المحّبة �شعباً
جّربي خط�ًة

ف����ت����م���������ش����ي����ن 
األفا".

وكالعادة، ثار 
لمجتمع  ا
ال����م����ت����دّي����ن 
ع���������������ل���������������ى 
ال�������ش���اع���ر، 
حيث �شّ�ق 
ال���ب���ع�������ص 

ملحد،  اأن���������ه  ل����ف����ك����رة 
واك��ت��ف��ى م�����ش��ّ�ق��� اإل��ح��اد م���ري�����ص قبق 
"االأقانيم  ق�����ش��ي��دت��ه  م��ط��ل��ع  ب����ق����راءة 

الثالثة":
القد�ص الروح  و  "االبن، 

و االآب...
اأقدا�شها تهّراأْت"

من دون اإكمال ما قاله بعد ذلك:
مريعْه �شادية...  "نهايٌة 

�شالتنا  زي�����ف�����ن�����ا...  م�����ن  م����ج����ب�����ل����ٌة 
المداجية".

اإلى ال�شمت عن  فا�شطر م�ري�ص قبق 
ال�شعر وه� ما يزال في مرحلة مبكرة:

رف�شي". اأذبح  لم  اأني  "ماأ�شاتي 
ي��ري��د منها  ال��م��راأة، فلم يكن قبق  اأم���ا 
اأن تك�ن من �شاللة ح��ّ�اء فعاًل،  �ش�ى 
اأراده�����ا اأن ت��دع���ه اإل���ى ال��ح��ب ب��ك��ّل ما 
جراأة  م��ن  الخالقة  الطبيعة  اأودع��ت��ه��ا 

وعف�ية لتق�ل:
بم�قدتي ال�شْق  "تعاَل 

وبي

اإْن اأع�زَت جذوْه
ونهنه مفر�شي لعباً

وليَل تجّردي
�شب�ْه

تعال اأكْن ر�شيَف لظًى
وِطْر بي

اأ�شتِحْل �شه�ْه".
في  حقيقي،  �شاعر  ككل  ت��ط��ّرف،  لقد 
وبتح�شيله  االإن�����ش��ان��ي،  ال��ح��ب  تمجيد 
اأكثر  م���ن  ف���ك���ان  ال��ح��ا���ش��ل:ال��ج��ن�����ص، 
ولما  ال��ُم��رِه��ق��ة،  لطبيعته  ال��م��درك��ي��ن 

للمحب،  متاعب  من  ُي�شّببه 
ل��ك��ّن االأط�����رف اق��ت��راح��ه حلَّ 

متاعِب الحب بالحب نف�شه:
اأ������ش�����راُب  ع����اَت����َب����ْت����ِك  "ومتى 

اأدغالي
فق�لي: اأحّبه اأيَّ حّب...!

ومتى
اأتعَب اله�اُء جناحيِك

فغّلي ما بين عيني وهدبي".
ومزاجه  قبق  م�ري�ص  طبيعة  اإن 
���ْي���ن ه���م���ا م����ا اق��ت�����ش��ي��ا ق����دره  ال���خ���ا����شَّ
ال�شعري ذاك، ي�ؤكد ذلك اأن �شعراء كثراً 
ما  ب�شبب  وللهج�م  للرف�ص  تعّر�ش�ا 
كتب�ا، اإال اأنهم ظل�ا يكتب�ن وي�شدرون 
ال�����ش��م��ت على  ��ل  ف�����شّ ال���دواوي���ن، لكنه 

ال�شعر.
خ���ّب���اأه م�ري�ص  م��ا  اأن  ح��ّظ��ن��ا  ول��ح�����ش��ن 
ق��ب��ق ط�����ال ���ش��ن���ات ح��ي��ات��ه، وم���ا ظّل 
�شديقه  اأغ�������رى  م�����ت����ه،  ب���ع���د  م���خ���ّب���اأً 
ال�����ش��اع��ر اأح��م��د دح��ب���ر ب��اإخ��راج��ه اإلى 
)دي���ان م�ري�ص  كتاب  دفَتْي  بين  الن�ر 
2008(، باعثاً  قبق، دار االأهالي، دم�شق 
ال�شاعر عبره ق�شائَد �شّكلت مجم�عته 
الكاملة التي تاألفت من دواوين ثالثة: 
النهد  "�شهيد  والاله�ت"،  "الحب 
وبذلك  متناثرة".  "اأوراق  االأ�ش�د"، 
ل��م ي��ع��د م���ري�����ص ق��ب��ق ���ش��اع��ر الدي�ان 
اليتيم، اإ�شافة اإلى اأن ظه�ر الدي�اَنْين 
باأنه من�شّم  زاد قناعة قارئه  االآخَرْين، 

بامتياز اإلى �شرب ال�شعراء الغاوين.

نادين باخ�س
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ولد غين�شبيرغ في ني� اآرك، 
اب���ن���اً  لمعلم  ن��ي���ج��ي��ر���ش��ي، 
المدر�شة الثان�ية وال�شاعر 
ل���ي�����ص غ��ي��ن�����ش��ب��ي��رغ، ون��ع���م��ي ليفي 
لالن�شقاق  ب������ادر  ث��م��ة  غ��ي��ن�����ش��ب��ي��رغ. 
كانت  وال��دت��ه  المبكرة؛  تجربته  ف��ي 
واأحياناً  ال�شي�عي،  الحزب  في  ع�ش�اً 
االجتماعات  اإلى  معها  ت�شحبه  كانت 

المحلية، ولعّل ن�بات مر�شها العقلي 
كان لها بالغ االأثر على  ابنها، االأمر 
في  لها  رثائه  في  وا�شحاً  ك��ان  ال��ذي 
وه�  "كادي�ص"؛  ال�����ش��ه��ي��رة   مرثيته 
الرجل الذي يقراأ ال�شل�ات في العزاء 
اليه�دي. در�ص غين�شبيرغ في جامعة 
ق�ية  �شداقات  ك��ّ�ن  حيث  ك�ل�مبيا 
مع كّتاب اأمثال جاك كيرواك وويليام 
ب�روز. اأول كتاب �شعري له  كان الكتاب 
اأخرى"  وق�����ش��ائ��د  "ع�اء  االأ����ش���ه���ر 
الراحل �شرك�ن  ال�شاعر  )وقد ترجم 
وترجمنا  "ع�اء"،  ق�����ش��ي��دة  ب���ل�����ص 
"اأميركا"  ق�شيدة  م��ن  مقتطفاً  هنا 
المجم�عة  ف���ي  ال��������اردة  ال�����ش��ه��ي��رة 
ت�شّبب  اأن���ه  غير   ،1955 ع��ام  نف�شها( 
اأي�����ش��اً ب�شبب  ف���ي م��ح��اك��م��ة ���ش��ه��ي��رة 
ح�ل   �شريحة  اآراء  م��ن  ب��ه  اّت�شم  م��ا 
والمخّدرات  الجن�شي  ال�شذوذ  ق�شايا 

واالنفتاح بال قي�د مع الجيل القادم 
مثار  اأ�شبحت  الق�شية  ال�شباب.  من 
اهتمام المدافعين عن حّرية التعبير، 
وقد حكم القا�شي في النهاية باإ�شقاط 
"يناق�ص  الكتاب  اأن  باعتبار  التهمة 
ومهّمة".  ُم��ل��ّح��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة  ق�شية 
الكتب  م��ن  ال��ع��دي��د  غين�شبيرغ  اأّل���ف 
نا�شطاً  وك��ان  الالحقة،  ال�شن�ات  في 
م��������ح���������ري��������اً ف���ي 
حركة المعار�شة 
���������ش��������ّد ال������ق�������ة 
ال����راأ�����ش����م����ال����ي����ة 
 . كية �شتهال ال ا
مجم�عته   نالت 
ئية   غنا "
 " م ني� ت� لبل� ا
"الكتاب  ج���ائ���زة 
ع���ام  ال�طني" 
وف�����ي    ،1981
 1993 ال��������ع��������ام 
الحك�مة  قّلدته 
ال�����ف�����رن�����������ش�����ي�����ة 
رتبة  م��ن  و�شاماً 
اأم�شى  ف���ار����ص. 
االأخيرة   ال��ف��ت��رة 
م������������ن ح�����ي�����ات�����ه  
اأ���ش��ت��اذاً ف��ي كلية 
بروكلين، وت�في 
ني�ي�رك في  في 

العام 1997.
�شعر  ي�����ت�����م�����ّي�����ز 
غ����ي����ن���������ش����ب����ي����رغ 
ب��������االن��������ف��������ت��������اح 
وال�������ت�������ج�������دي�������د 
ال��������م��������ده�����������������ص 
م��������������ش�������ع������ي������اً 
وال������ت������م�������������ش������ك 
ب�����ال�����ت�����ق�����ال�����ي�����د 
واالأ�ش�ل  الفنية 
ووليام  ويتمان  وال��ت  اإل��ى  تع�د  التي 
تاأثيرات  ذل�����ك  اإل������ى  اأ�����ش����ف  ب���ل���ي���ك. 
بالزن  واهتماماته  اليه�دية،  خلفيته 

والتقاليد الب�ذية.

اأميركا )1956(
اكت�شبت هذه الق�شيدة �شهرة كا�شحة 
المالأ  على  غين�شبيرغ  قراأها  اأن  منذ 
ب��ح�����ّص م��ن ال�����ش��خ��ري��ة واالن��ت��ق��اد في 
العام 1956، وقد بدا فيها محبطاً من 
�شنيع:  ف��ي منظر  ي��راه��ا  التي  ب��الده 
الذين  ال��م��ح��روم��ي��ن  م��ن  "ماليين 
تحت  ال�شفيح   اأوع��ي��ة  ف��ي  يعي�ش�ن 
اأي�شاً  يراها  �شم�ص ".  خم�شمئة  �ش�ء 
في ردائها ال�شّرير وي�شاألها: "اأميركا 
الب�شر؟".  م���ح���ارب���ة  ت��ن��ه��ي��ن  م���ت���ى 

اإليه، بالده لم تعد مخل�شة  بالن�شبة 
لذاتها، بل اأ�شبحت تختبئ وراء قناع 
مختارة  لمقاطع  ترجمة  هنا  زائ���ف. 

من هذه الق�شيدة. 

اأميركا لقد اأعطيتك كّل �شيء وها اأنا 
االآن ال �شيء،

اأميركا دوالران و�شبعة وع�شرون �شنتاً 
ال�شابع ع�شر من يناير 1956.

ال اأ�شتطيع ا�شتعادة عقلي.
اأميركا متى تنهين محاربة الب�شر؟ 

اذهب اإلى الجحيم بانفجار ذّري.
ال اأ�شعر بالراحة فال تزعجيني.

اأ �شتعيد  ح��ت��ى  ق�����ش��ي��دت��ي  اأك���ت���ب  ل���ن 
عقلي.

اأميركا متى ت�شبحين مالئكية؟
متى تنزعين عنك المالب�ص كّلها؟

متى �شتنظرين اإلى نف�شك من خالل 
القبر؟

تروت�شكي  ب��م��ل��ي���ن  ���ش��ت��ب��ال��ي��ن  م��ت��ى 
يعي�ص فيك؟

مكتباتك  ت��م��ت��ل��ئ  ل����م����اذا  اأم����ي����رك����ا 
بالدم�ع؟ 

اإلى  َبْي�شك  �شتر�شلين  متى  اأم��ي��رك��ا 
الهند؟

متطّلباتك  م������ن  ����ش���ئ���م���ت  ف���ل���ق���د 
المجن�نة.

ال�ش�بر  اإل���ى  ال��ذه��اب  اأ�شتطيع  متى 
ماركت ل�شراء ما اأريد  كما اأريد؟

اأم��ي��رك��ا بعد ك��ل ���ش��يء، اإن���ه اأن���ِت واأنا 
فقط من يملك الكمال ولي�ص العالم 

القادم. 
جداً  �شريعة  ت��ط��ّ�رك  عجلة  اأن   غير 

بالن�شبة اإلّي.
اأ�شبح  اأن  ف���ي  اأف���ّك���ر  ج��ع��ل��ت��ن��ي  ل��ق��د 

راهباً. 
اأخرى  طريقة  ثّمة  تك�ن  واأن  ب��ّد  ال 

لُنجري �شفقة �ش�ياً،
ب�رجي�ص)*( يعي�ص االآن في طنجة وال 

اأظن اأن �ش�ؤمه قد يع�د. 
اأن  اأم  كذلك  �ش�ؤماً  اأن��ت  اأ�شبحِت  هل 

هذه اإحدى اأالعيبك الجّدية؟
اإنني اأحاول اأن اأ�شل اإلى نقطة. 

اأرف�ص اأن اأ�شّلمكم و�ش��شاتي.
اأميركا كّفي عن م�شايقتي  فاأنا اأعرف 

تماماً ما اأق�ل.
يا  تت�شاقط  المزهرة  البرق�ق  ثمار 

اأميركا. 
اأ�شهر، كل ي�م  اأق��راأ ال�شحف منذ  لم 
المحاكمة  اإل����ى  م���ا  ���ش��خ�����ص  ي��ذه��ب 

ب�شبب جريمة قتل.
 اأميركا اأ�شاألك �شيئاً من ال�شفقة حيال 

العّمال .
اأميركا، اعتدت اأن اأك�ن ا�شتراكياً في 

طف�لتي،

لذلك اأنا ل�شت اآ�شفاً .
واتتني  ك��ل��م��ا  ال���م���اري���ج����ان���ا  اأدّخ�������ن 

الفر�شة ،
اأمكث في بيتي الأي��ام عّدة على حافة 

اأحّدق في زه�ر الخزانة  . 
ال��ح��ي ال�شيني  اإل���ى  اأذه����ب  وع��ن��دم��ا 

اأثمل وال اأفقد
عقلي يرّدد علّي اأن ثّمة م�شكلة  ال بّد 

من اأن تح�شل. 
عندما  تريني  اأن  عليك  واج���ٌب  ك��ان 

كنت اأقراأ مارك�ص.
ما  على  اأن��ي  يعتقد  النف�شي   محّللي 

يرام.
اأنا ال اأقراأ �شل�ات الرّب.

لدّي روؤى �ش�فّية  واهتزازات ك�نّية.
اأميركا  لم اأخبرك بعد بما فعلِته بالعم 

مارك�ص بعد ع�دته من رو�شيا. . .
اأنا اأق�شدك بالحديث.

"التايمز" اإدارة  لمجلة  �شتدعين  هل 
حياتك العاطفية؟ 

اأنا مه�و�ص بمجلة "التايمز".
اأقراأها كل اأ�شب�ع. 

غالفها يحدق بي في كل مّرة اختل�شت 
وراء زاوية محل الحل�ى .

اأق��راأه��ا  في الطابق االأر���ش��ي لمكتبة 
بيركلي العاّمة.

 اإنها دائما تخبرني عن الم�ش�ؤولية. 
رجال االأعمال  �شيء بالغ االأهمية.

منتج� االأفالم �شيء بالغ االأهمية. 
الجميع ���ش��يء ب��ال��غ االأه��م��ي��ة م��ا عدا 

اأنا .
يحدث ذلك اأنني  في اأميركا . 

ها اأنا اأتحّدث اإلى نف�شي مّرة اأخرى . 

اآ�شيا ت�شعد وتقف اأمامي
لي�ص لدي فر�شة الرجل ال�شيني 

م��ن االأف�����ش��ل ل��ي اأن اأع��ت��ب��ر م����اردي 
ال�طنية

م�ارد بالدي تتاألف من مف�شلَْين من 
االأع�شاء  من  وماليين  الماريج�انا 
غير  خ��ا���ص  ت��اري��خ  وث��م��ة  التنا�شلية 
من�ش�ر لطائرات ت�شافر ب�شرعة 1400 
وع�شرين  وخم�شة  ال�شاعة  ف��ي  ميل 

األف م�شّح عقلي.
ال�����ش��ج���ن وال عن  ع��ن  �شيئاً  اأق���ل  ل��م 
ماليين المحرومين الذين يعي�ش�ن 
ف����ي  اأوع����ي����ة ال�����ش��ف��ي��ح  ت��ح��ت �ش�ء 

خم�شمئة �شم�ص. 

وكاتب  روائ���ي   William S. Burrough  )*(
واأكاديمي تخّرج من هارفارد واأ�شبح �شديقاً 
عّدة  م��ّرات  هم  واتُّ اعتقل  لغين�شبرغ،  خا�شاً 
وتعاطي  الجن�شي  ال�شذوذ  بينها  في ق�شايا 
المخّدرات. تنقل ب�رجي�ص في اأماكن كثيرة 
كان من بينها طنجة حيث اأقام هناك فترة 

من الزمن.

جيل  لواء  حامل  باعتباره  مهّمة  محورية  �شورة   )1997-1926( غين�شبيرغ  األن  يج�ّشد 
ظهرت  الأميركيين  والكّتاب  ال�شعراء  من  مجموعة  وهم  النب�شة(،  اأو  )الإيقاع  البيت 
للتقليد والأعراف  واأدبية م�شادة  ثقافية  الفائت ومّثلت تظاهرة  القرن  اأواخر خم�شينيات 
الأميركية  الثقافة  لمتغّيرات  العامة  الروؤية  وفي  خا�شة،  الأدبية  الكتابة  في  ال�شائدة 
ومنتجاتها تلك الحقبة. اأهم الأعمال الأدبية تمّثلت في "عواء وق�شائد اأخرى" لغين�شبيرغ 
...)1957( )1959( و"على الطريق" لجاك كيرواك  العاري" لوليام بوروز  "الغداء   ،)1956(

�شريف ال�شهراني

غين�شبيرغ 
اأثناء ت�شجيله
"ع�اء وق�شائد
اأخرى" 1956.
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اأع�������������ي�������������دي 
نف�شِك

اإلى فمي.
الأق�ل لك اأغنية بّحارة

تحت الرم��ص:
حيث نقلع مبحرين

بجف�ن العي�ن
على امتداد 

خيط ال�ّشاحل 
مع الن�ر في المحادثة.

ال���ب���ي����ت  ذرى  ع����ل����ى 
البكماء

وقفت دي�ك بي�شاء
بال حراك.

�شّعت
الح�شباء واالأريا�ص

في ن�ر القمر

في �شعاع القمر
اأم�شكُت واأدرُت �شليباً.

كمثل ال�شبغ
�شال منه دم

مثل اأحمر الزنجفر.
�شعرت بنف�شي

في ج�زة كبيرة،
مع ديك، اأ�شطح،

القمر،  وبريق  �شلبان 
والدم

- كن�اة فيها -
مطمئناً ومحب��شاً.

اأعرفك،  ال��ذي ال  اأّي��ه��ا 
خذ 

الّلغز؛ ال�ردة الرمادّية 
تقفز

ذاتها؛  ف���ق  نهاية  بال 
اأبحُث

ب����ع����ُد،  اأج��������د  اأال  ع�����ن 
ع�����ن ال����الب����ح����ث )ف���ي 
وي�شقط  ي�شقط  الجّ� 
القمر،  خذ  ر�شا�ص(؛ 
م���ا ال  ي�����ش��ّع  اأْن  اج��ع��ل 
ي�شّع )"اأنت" االآن هكذا 
منطفئ(؛ هكذا تتدّلى
رق�����ع�����ة ف������ي ال�������ش���م���اء 
ال�شم�ص؟  )اأت��ع��ل��م��ه��ا 
اأثناء  ب��اإل��ه��ة(،  لي�شت 
يعّلم  �شامٌت  ف��ٌم  ذل��ك 

من بعيد 
فمي قلياًل... القريُب 
البعيد  ن��ف�����ش��ه؛  ي��ب��ع��د 

يتعّذب
في الكلمة وال يتعّذب؛ 

الفاقة
في االأمام وتعاني.

الم�ت
لي�ص قمراً

للمّيت.

وعند الحجر
لم اأفّكر ب�شيء

�ش�ى بن�شاعته
من المطر،

حيث،
مفّكراً بنف�شي،

اأم�شي

ف�ق الن�شاعة،
مغبّراً،

ابناً لالأفاعي

ُمل�ّية الدروب
واالأع�شاب.

على جانب البحر
م�شح�باً من االأفق -
هذا الجانب"،  "في 

في مكان اآخر.

في الجانب:
و�ش�ل كّل واحد.

اآخ، َمَثٌل من االأمثال!

الم�شافة لي
اأمام العيَنْين

ملتّفة ح�ل التّل...

هنا،
خذ زهرة العبث

من جانب الطريق.

التكّلم على الخارج،
على الطق�ص المفاجئ،

ه�شا�شة الثلج،
ال�شط�ع الذي ال يتجّزاأ

للن�ر القديم؟

ال. ال �شيء.

على الراأ�ص
اأق�ل لنف�شي،

على االأح�شاء الفزع.

لم اأعد اأ�شتطيع
اأن اأنتظرك.

الغرانيت:  م���ن  ك���اأن���ه 
هكذا

الراأ�ص... متح�ّش�شاً 
اأّيها الجمركّي  اتركني 

اأمّر،
اأج����ل���������ص ف�����ي اأر�����ش����ك 

الالاأر�ص،
ب�ؤب�ؤتاي في كّفي...

لتاأتي هي، فتّية جّداً،
مخّدرة من الن�م،

وتاأكل بلّذة
اإحداها.

حين نك�ن عراة
حتى الطين، حينذاك
يك�ن الكالم �شحيحاً

عن المغّنى.

االن�شان  ف���ي  م���ف���ّك���راً 
الم�ل�د

حتى النهاية
يرجع ال�شدى.

اإّنه البدن
في عمله

لي�ص ثّمة حلم
وحلٌم.

انظر اإليه
اإلى الغريب
لتحتفظ به

ويك�ن لك
جاراً

بالقرب من هذا الذي
ال قاع له هنا.

الأّن حلمي
اأوقعني في الندم:

ل���ُك���ّن، ي���ا خ���زام���ات، يا 
نرج�شات،

اأعترف بحلمي:
وقفُت

عالياً ف�ق ال�شراديب
ف�ق �شاللم القّبرات

على االأبراج العتيقة، 
اً لالأجرا�ص ل�شّ

مدّوية ال�شاعات؛
اإلى  رميتها  التي  تلك 

االأ�شفل
المالئكة،  ح��ن��ق  ح��ي��ن 

حين زعيق الجّن.

ل���ُك���ّن، ي���ا خ���زام���ات، يا 
نرج�شات،

اأعترف بحلمي.

راأيت حي�اناً بّرياً،
وقف في ف�شحة الغابة

براأ�ص حّية،
على الظهر الزمهرير،
ال�شم�ص  ا������ش�����ت�����دارة 

الرهيبة
في نظرته.

جاء الخبر
بالذهاب اإلى البحر

�شمااًل، واأنا اأردت
ه���ذا  ف�����ي  اأع���������رف  اأن 

ال�قت،
بداية البحر، النهاية

)التاأّمل  ال������ش��ط  اأو 
االأ�شعب(.

اإلى  ب��ع�����ش��م  وت���ع���ّرف����ا 
بع�ص

اأولئك الذين جاوؤوا 
للغاية ذاتها.

وُن�شجْت بزبد االأم�اج
)جميلة ومتنّف�شة
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لم يجد "النّقاد ال�شخ�شانيين" و�شيلة للنيل من كتاب "منامات 
هيفا" لمحمد الحجيري )دار النه�شة العربية( �ش�ى النزول 
جن�شه:  لتحديد  التنا�شلية  اأع�شائه  عن  والتفتي�ص  اأ�شفل  اإلى 
اأنثى... وحين لم يعثروا - وهم يعرف�ن ذلك منذ  اأم  اأم نثر، ذكر  �شعر 

البداية - حّقروا الكتاب وقال�ا: اإنه مجّرد مقاالت!
اإ�شغال الذهن بت�شنيف كتاب الحجيري ه� بمثابة اّدعاء للملل في كتاب 

ممتع. 
اأمين نخلة  االأ�ش�د" )اأ�شتخدم تعبير  "الن�ر  د كثافة  ُتحدِّ وذات ي�م لم 
في التكنية عن الحبر( وانب�شاطه على ورقة الكتاب ج�دَة ما ه� مكت�ب. 
وال حاجة اإلى الق�ل اإن فكرة االأن�اع �شقطت منذ زمن روالن بارت، لكن 
اأكثر مما  النقد  ال�شق�ط عنى  اأن هذا  التاأكيد على  اإلى  ملّحة  الحاجة 

عنى االأدب نف�شه، ومنه ال�شعر.
لكن  واالإ���ش��ه��اب.  بالنقد  ج��دي��رة  كتابه  ف��ي  الحجيري  خلطة  بالطبع 

المزيج  ه���ذه  ق�����راءة  ف���ي  ال��م��ت��ع��ة 
ال�������رائ�������ق م������ن ال�����ك�����ت�����اب�����ة، وف����ي 
يدفع  ال���ت���ي  ال�����ش��ال���ش��ة  م��ع��اي��ن��ة 
باآخر،  م������ش���ع��اً  ال��ح��ج��ي��ري  ب��ه��ا 
�شديد  ���ش��يء  ب���اأخ���رى،  وق�����ش��ي��دة 
جيلنا.  ك��ت��اب��ات  ف��ي  الخ�ش��شية 
وما هّم اإذا ما كانت هيفا اأو �ش�اها 
يعرف  والحجيري  الكتاب،  بطلة 
هيفا  اأن  كما  م��ارك��ي��ز،  لي�ص  ب��اأن��ه 
العك�ص  ع��ل��ى  ب��ل  ���ش��اك��ي��را.  لي�شت 
من  الحجيري  ينطلق  ذل���ك،  م��ن 
النج�مية:  لُبقعة  مناق�ص  مكان 
من  بال�ش�ء،  الُمعجب  الظّل  من 
ومن  بالمتن،  الُمعجب  الهام�ص 

النثر الُمعجب بال�شعر.
ول���م���ن ق�����راأ ال��ك��ت��اب م��ت�����ش��اًل في 
مالحظة  ي��م��ك��ن��ه  واح��������دة  ل���ي���ل���ة 

العناية ال�شديدة في مح� اأي اأثر الإبرة وخيط ومق�ّص: بين ن�ع ون�ع، 
وق�شة وق�شة، و"معل�مة" و"معل�مة". ولي�ص من قبيل الذّم الق�ل اإن 
اإعجاب  مدى  نعرف  حين  خ�ش��شاً  القارئ،  كتاب  ه�  الحجيري  كتاب 
الحجيري بالقارئ االأكبر ب�رخي�ص. ناهيك باأن االّدعاء ه� اأول غائبي 
ه��ذا ال��ك��ت��اب، وه���ذا ع��ل��ى ك��ل ح��ال اإح���دى و���ش��ائ��ل ال��ق��ّراء ف��ي م�اجهة 
اإعالن  �شّببها  التي  الخا�شة  البهجة  اأ�شتذكر  وهنا  ال�شعراء.  نرج�شيات 
من  اأكثر  وفي  عام  من  اأكثر  )قبل  كتابه  �شدور  اقتراب  عن  الحجيري 
مكان وعن اأكثر من دار!(. اأق�ل بهجة من ن�ع خا�ص، الأن قّلة هم َمن 
كان�ا يعرف�ن اأن الحجيري �شاعر. قّلة من �شمع�ه يق�ل �شعراً، اأو �شرداً 

من قبيل هذا ال�شعر الذي �شّمه الكتاب. 
ا�شتفاد  خلطة المتعة التي �شارت درَبها في خط �شردّي �شديد ال��ش�ح 
 - الح��ق��اً  تنّبهُت  م��ا  على   - جمعْت  ال��م��ح��ادث��ة،  ف��ي  الت�شات  تقنية  م��ن 
المثّقفين تحديداً، من  �شريحة  لدى  �شعبية  يملك�ن  الذين  الم�شاهيَر 
ذلك  و�شبب  وجيري.  ت�م  اإل��ى  و�ش�اًل  و�شاكيرا  واأ�شمهان  ح�شني  �شعاد 
الكتاب(  في  الحجيري  )ا�شم  ل�شمعان  يحل�  التي  المفارقات  بالطبع 
نف�شي  اأرى  "كنت  منها:  الخا�شة  حياته  ْنع  و�شُ فيها  المفارقات  �شيد 
ويجهل�ن  ا�شمي  يعرف�ن  الجميع  ب�.  اآلن  باإدغار  �شبيهاً  المنامات  في 
حياتي". حياة خا�شة جداً من مجم�ع حي�ات عم�مية، �شنعت �شعرها 

الخا�ص جداً من نثر عم�مي اأي�شاً.
ال اأعرف لَم خرجُت من هذا الكتاب بخال�شة طف�لية تفيد باأنه مطاردة 
لي�ص  ه��ذا  بالطبع  �شيء.  كل  تملك  وجاهلة  �شيئاً  يملك  ال  مثقف  بين 
اعترا�شاً، ثم اإنني اأحّب هيفا واأغبطها على هذا الكتاب الذي �شي�شّمها 

اإلى الئحة الم�شاهير الذين يملك�ن �شعبية لدى المثقفين.

ماهر �شرف الدين

يعّرف  هكذا  كاالأعياد"،  ملّ�نة  نزعة  "اأنا 
ه�لندا  ف����ي  ال��م��ق��ي��م  ال���ع���راق���ي  ال�������ش���اع���ر 
ع��ل��ي ال���ب���ّزاز ع���ن ن��ف�����ش��ه ف���ي دي����ان���ه االأول 
ال�شادر  كالبلدان"،  �شيدوم  "بع�شه  العربية  باللغة 
ه�  االإ���ش��دار  ه��ذا  نق�ل  الغاوون".  "دار  ل��دى  حديثاً 
االإنتاج  م�شت�ى  على  الخام�ص  لكنه  بالعربية،  االأول 
اأربع  ال�شعري، فالبّزاز يكتب باللغة اله�لندية ولديه 
يطرح  ���ش���ؤال  ثمة  اإذاً  بها.  مكت�بة  �شعرية  مجاميع 
ال�����ش��اع��ر ك��ل هذا  ان��ت��ظ��ر  ل��م��اذا  ب���داي���ًة، وه�����:  نف�شه 
ال�قت، منذ �شبعينيات القرن الفائت وحتى الي�م، كي 

ين�شر اإنتاجه المكت�ب باللغة العربية؟
في  ال�شاعر  ل��دى  المغامرة  ح�ّص  يبرز  العن�ان  منذ 
مرنة  االح��ت��م��االت،  �شّتى  على  مفت�حة  جملة  �شنع 

اأكثر من ك�نها زئبقية. 
يكتب البّزاز في هذا الكتاب الذي 
اأب�����اب )"اإبقي  اأرب��ع��ة  وّزع���ه ع��ل��ى 
"�شاعي  الزينة"،  اأي��ت��ه��ا  ���ش��اه��رة 
الطريق  اأيها  "مرحباً  الم�جة"، 
نقّلد  "معاً  ال�ع�رة"،  ح���اّلج  ي��ا 
فل�شفية  ق�شيدًة  مداها"(  ال���ردة 
الذي  بالفكر  عالقة  لها  بامتياز، 
ُتلقى عليه غاللة عاطفية، فيك�ن 
التجربة  اإن  اإذ  ج���دي���داً،  اأ���ش��ل���ب��اً 
غلبتها  عم�ماً  العربية  ال�شعرية 
ال��ع��اط��ف��ة، وال�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي �شعر 
ع��اط��ف��ي ب��ال��درج��ة االأول������ى. وقد 
العاطفة  تط�يع  ف��ي  ال��ب��ّزاز  نجح 
م���ع���ت���م���داً ال���ت���ك���ث���ي���ف ال�������ش����ري 

والتركيز اللغ�ي.
ما  ال��ب��ّزاز  يتركها  ال��ت��ي  الم�شافة 
ه وبين قارئ ذلك الن�ص،  بين ن�شّ

حتى  ال��ق��راءة،  ف��ي  تعّمقنا  كلما  تتقّل�ص  م��ا  ���ش��رع��ان 
تّمحي متحّ�لًة اإلى مناخ �شديدة الخ�ش��شية. وبذلك 
اأكثر  بني�ي  كعامل  لغته  يكتنف  الذي  الغم��ص  يبرز 

من ك�نه تقنية اأو تكنيكاً:
ل  التن�شّ من  فبقليل  الن�شيان  تتهّجى  اأن  تريد  "اإذا 

)...( ال تحيله مراعَي يجب ا�شت�شالحها،
ال  ال��ت��اج،  لفرك  ال��ف���ؤو���ص/  ابتكرناه من  ما  تعّطل  ال 

تنتج ثماراً وتعكف على �شّمها اإلى االإبط
اأيها  يا   )...( �شالكيه  يقر�ص  الذي  ال��ش�ل  تقتِن  ال 
ينبذه  مقام  اإلى  اليتم  ي�شير  عندما  بالبالد  الم�شاب 
االأغنياء/ ال يزال هذا الب�شي�ص مقيماً بفتيله/ يناأى 

عن ف�شائل الدغل".
على هذا النح� يد�ّص البّزاز  بين طّيات لغته اال�شتعارة 

العقلية ذات ال�شبغية الِحَكمية اأحياناً:
اإليها  ا�شتياقي  ك��اه��ن/  ال��ب��الد  ه��ي  م��دّن�����ص  "ثدٌي 
ال��ح��ب��ال ح��ي��ن ت�شنق  ت��ع��ّذب ح��ت��ى/  ب���الد  )...( ه���ذه 
ربما  اأو  هكذا  هي   )...( االأ�شرعة  ترفع  التي  اأمانيها 
ي�شتن�شقها  االن��ت�����ش��ار  م��ع��دوم��ة  رائ��ح��ة  ك��ذل��ك/  نحن 
الخطاأ  فيها  ث��اب��ٌت  م�شقة  ب��الد   )...( المنافي  اأن���ف 
ي�شّ�ر  هنا  وتحرم...".  تجزل  الطريق  عمائم   )...(
البّزاز معاناة بالده، ولكْن عمق الماأ�شاة التي يعي�شها 
مع اأبناء بالده، ومنذ لحظة ال�الدة، فثمة اأ�شى �شدئ 
حتى  وت��راك��م  ال�شغر  منذ  وطنه  ف��ي  ال�شاعر  عاي�شه 
ال���ط��ن وال��م��ن��اف��ي ع��ل��ى ال�ش�اء:  اأن م��الأ  اإل���ى  ف��ا���ص 

القماط...". منذ  الرف�ص  جزيل  حرمان  "ونحن 
وق�شاياه  ال����ط���ن  ع���ن  ت��ج��رب��ت��ه  ال����ب����ّزاز  ي��ف�����ش��ل  ال 
�شيدوم  "بع�شه  في  ال�شعرية  تجربته  يف�شل  مثلما 
فياأتي  ال��ع��رب��ي،  ال�����ش��ع��ري  ال��م���روث  كالبلدان" ع��ن 
تجارب  منها  تنل  ل��م  ذاك���رة  بي�شاء،  ب��ذاك��رة  لل�شعر 
لغة  الكتاب  ه��ذا  في  ال�شعرية  لغته  نجد  ل��ذا  االآب���اء، 
خا�شة ول�شيقة بتجربته. البّزاز يف�شل تجربته نعم، 
اأن  التي يختار  ال�شابقين  لكنه ال يتن�شل من تجارب 
مرور  "ال�شعر  ي��راه:  كما  ال�شعر  ليكتب  بعيدة  تك�ن 
التجارب  ختم  عليه  ي��ك���ن  اأن  دون  راكداً"،  ب��دا  واإن 
المقّ��شة/  الت�شاري�ص  ذاكرتي  عن  "اأم�شح  ال�شابقة: 
االآب����اء )...(  ب��رائ��ح��ة  ال��م��ت��ّ�ج  الما�شي  الأق��ت�����ّص م��ن 

وهكذا �شاأكف عن الطيران المقّفى".
�����ش����ي����دوم  "بع�شه  ي���ت�������ش���ّم���ن 
يمكن  ق���������ش����ائ����َد  كالبلدان" 
المائية  ب��ال��ق�����ش��ائ��د  ت�����ش��م��ي��ت��ه��ا 
ال���م���اء فيها،  ل��ك��ث��رة م���ا ي��ح�����ش��ر 
ب��ل وف��ي ك��ل اأرج���اء ال��ك��ت��اب، فال 
ت��خ��ل��� م���ن الماء  ت��ك��اد ق�����ش��ي��دة 
وملحقاته اأو اأي �شيء يدّل عليه، 
فائقة  ب���ه��ي��م��ي��ة  ع���الق���ة  ث���م���ة 
اإياب  "ال  ب��ال��م��اء:  ال��ب��ّزاز  ت��رب��ط 
النهر  ي  "�ُشمِّ قاعها"،  في  للماء 
"االإبحار في  ببلله ال بجريانه"، 
فجر مالح والبّحارة اأناقة تلب�ص 
ثياباً غريقة"، "�شاعي الم�جة"، 
"تغمر الليل بال�شاحل"، "م�جة 
تتنّمل"،  "بحارها  تم�ع"، 
"الزوارق  المياه"،  "جمرة 
المياه"،  "اأهّز  البحر"،  �شتعّطر 
اإل����خ.  هام�شية"...  "الق�ارب 
اأح�ال  اأبعد من ذلك بتركيبه  اإلى  وقد ذهب البّزاز 
وبالعك�ص،  وت�شّرفاتهم،  الب�شر  اأف��ع��ال  على  البحر 
بين  اأقامها  التي  المقاربة  تلك  في  ببراعة  ونجح 
البحر واالإن�شان: "البحر اأقاويل مح�شة./ انح�شار 
ال�شفاه م�اظبة على تجفيف عناقها  �شائع/  القبلة 

)...( ترّنم اأيها الفم ذو المياه الراكدة...".
ال�م�شة  اأ�شل�ب  العتمادها  اأي�شاً  �ش�ئية  والق�شائد 
التي تمنح ال�ش�رة ال�شعرية ُبعداً ب�شرياً، تتيح للقارئ 
هذا  البّزاز  فكتاب  اأمامه،  تتحّرك  تخّيلها  على  ق��درة 
ك���ت���اب ب�����ش��ري ب��ام��ت��ي��از، ي��ج��ع��ل ����ش���اع���ره ي���اأخ���ذ دور 
يتم�ّشك  الذي  المعنى  على  ال�ش�ء  ُي�شّلط  ما،  مخرج 
اإهمال  دون  من  ال�شعري  ال�شكل  على  به  ويطغى  ب��ه، 
وتعتيم  تكثيفها  على  يعمل  ال��ت��ي  ال�شعرية  ال�����ش���رة 
�شعرياً.  اإليها  وزوائ��د ال حاجة  دونها من ه�ام�ص  ما 
باال�شتعارات  غنّية  تجربة  اأيدينا  بين  ي�شع  وال��ب��ّزاز 
الجميلة  ال�شعرية  والمجازات  والت�شابيه  والكنايات 
في هذا الكتاب: "اأنت ال�ش�ق الثّيب متعّدد الزيجات"، 
ت�رق  "�شجاعة  الجل��ص"،  ال�ارف  اأيها  الفم/  "اأيها 
ت�شقي  "امراأة  الفجر"،  ب�شّنارة  "مم�شكاً  االأقفال"، 
"اأذرف  بالخيزران"،  م�شقف  "حنانه  فماً"،  ال�شاعة 

المطر"...
من  اأك��ث��ر  ت��اأّخ��ر  ال���ذي  كالبلدان"  ���ش��ي��دوم  "بع�شه 
ث��الث��ي��ن ع��ام��اً ع��ن ال�����ش��دور ب��ال��ع��رب��ي��ة، ه��� ع��ن حّق 

بمثابة اأعمال كاملة.

تهاني فجر
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اأن�شي الحاج
ال�ش�ت  اأق���ام  و���ش���ء  عتمة  بين 
ال���خ���اف���ت، وم������ّر م������رور ال���ك���رام 
ال���ح���ق���ي���ق���ّي���ي���ن، ال���ج����ه���رّي���ي���ن، 

الرهبان )االأخبار(.

بول �شاوول
�ش�ته.  ب�ّشام.  �شعره  ي�شبه  ك��ان 
م����ن وراء  ك�����ان ط���ال���ع���اً  ����ش����ت���ه 
كلماته. اأقرب اإلى ال�شمت. اأخّف 

من التمتمة )الم�شتقبل(.

كاظم جهاد
عطّية  ح���ي���ي���ُت  م����ا  اأن�������ش���ى  ل����ن 

ال�شمت هذه )ال�شفير(.

عبده وازن
يك�ن  اأن  ح��ّج��ار  ب�شام  �شاء  ربما 
لي�ص  وداع،  تحية  االأخير  دي�انه 

راقد  ف��ه���  ل��ل�����ش��ع��ر، 
في قلبه، بل للعالم، 
هذا العالم عا�ص فيه 
)الحياة(. كالغريب 

ع�شام العبداهلل
الخبر  ن����زل  ال���ي����م 
ك����اأق���������ش����ى ما  ع����ل����ّي 
تك�ن االأخبار. اأح�ّص 
مني  �شقط  �شيئاً  اأن 

)الم�شتقبل(.

ح�شن داوود
م�������ش���ى وق������ت ك���ّن���ا، 
نحب  واأن���������ا،  ب�������ش���ام 
ال�����ش��ح��ك. م����ّرة في 
�شرت  ل���ي���م���ا����ش����ل 
اأدفعه اإلى الماء وه� 

علّي  �شعباً  �شار  مثلما  يدفعني 
�شن�ات  انق�شاء  بعد  اأت��خ��ّي��ل  اأن 

على ذلك )الم�شتقبل(.

يو�شف بّزي
ال���م���ق���ب���رة حيث  اإل������ى  اأخ����ذت����ن����ا 
والع�شب  واالأم�������������ات  ال�����ح����ل 
ال��ب��ّري وال��رخ��ام ال��ب��ارد. اأخذتنا 
الكبد  اإل��ى  االأخ��ي��رة  الكاأ�ص  قبل 

االأ�ش�د التالف )الم�شتقبل(.

عقل العويط
الظالل  �شت�شاحب  اإن��ك  تقل  ال 
الأنك �شاحبتها منذ اأول الطريق 

)الملحق(.

محمد علي �شم�س الدين
م���ات ال��ج��م��ي��ل ال���م���ت����اري خلف 

عيَنْيه )الم�شتقبل(.

�شوقي بزيع
للكتب  ال����ن����ه����م  ال������ق������ارئ  ه������ذا 
وال���م�������ش���ّن���ف���ات ك�����ان ي������درك في 
المعرفة في  اأن ح�ش�ر  �شميمه 
ممح�اً  يك�ن  اأن  ينبغي  ال�شعر 
كح�ش�ر  ت���م���ام���اً  م���رئ���ي  وغ���ي���ر 

ال�شّكر في الماء )الحياة(.

عبد المنعم رم�شان
يقب�ص  كيف  ع��رف  �شاعر  ب�شام 

ليقّدمه  وي�شّفيه  ال��ح��زن  ع��ل��ى 
�شافياً  ع��ذب��اً  ال���ق���ّراء  ن��ح��ن  ل��ن��ا 
ال�عد  هذا  يخلف  ولم  مقّطراً. 

في معظم ما كتبه )ال�شفير(.

فاطمة قنديل
ق�شائد  في  حا�شراً  الم�ت  ك��ان 
كنت  يناديه.  ك��ان  كاأنما  ح��ّج��ار. 
اأن  ق���ّرر  اأن���ه  ق�شائده  عبر  اأرى 

يتخذ القبر وطناً )ال�شفير(.

منذر م�شري
ل��ي�����ص ب��م��ن��ا���ش��ب��ة م���ت��ه اأري����د اأن 
اأرّدد، ما كان دائماً يمّر بخاطري 
ب��رف��ق��ة ا���ش��م��ه، ذل���ك ال��ق���ل عن 
ال�شعراء  ب��ي��ن  "االأنبل  �شيللر: 
بيننا،  ك���ان  اإن  ه���ذا  االألمان". 
يهّمه  العرب، من  ال�شعراء  نحن 

ادعاء خ�شلة كهذه )ال�شفير(.

�شارل �شهوان
ك������ان خ���ف���ي���ف���اً ن����اع����م����اً ك����اأوه����ى 
اأعتى  واق���ت���ل���ع���ت���ه  ال�������ش���ج���ي���رات 

الع�ا�شف )الم�شتقبل(.

عي�شى مخلوف
ب�ّشام وق��د عرفَته  ي��ا  ال��م���ت  ه��� 
ال���م���ع���رف���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة اأخ����ي����راً. 
و�شلَت اإليه، لكن هل كنت ت�شير 
العابرة؟  رحلتك  ط���ال  معه  اإال 

)ال�شفير(. 

زاهي وهبي
اأك������ث������ر م������ا ك�������ان ي���ل���ف���ت���ن���ي في 
والكدح  ال��م��ث��اب��رة  ح��ّج��ار  ب�����ش��ام 
ال�شخب  عن  واالنكفاء  الثقافي 
وال�شجيج اللذين يحيطان عادة 
بالكّتاب وال�شعراء )الم�شتقبل(.

ر�شا االأمير
ب�"ل��يلته  كتبه  في  م��راراً  اأنب��اأنا 
ال  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  وت��م��ّن��ى  االأخيرة" 
ما  وه�����ذا  ن���ت���ذّك���ر،  اأن  ن���ب���ك���ي... 

�شن�شدع اإليه )ال�شفير(.

عناية جابر
لم  �شاعر  امتياز معرفة  لنا  كان 
تت�شّرر عالقته بنف�شه اأو اأ�شابها 

الدالل والخ�اء )ال�شفير(.

يحيى جابر
الكا�ص.  خل�ص  العنق�د.  خل�ص 
ال�شعر. مات  �شباب  يا  ب�ّشام  مات 

مترجم االألم )الم�شتقبل(.

فادي طفيلي
ن��ح�����ش��ب ه���ذا م���ج���ّرد �شقاء  ك��ّن��ا 
عادّي وتعب كالذي اأخرجك من 
تماماً  م��ح��ّدد  غير  ي���م  ف��ي  هنا 

)الم�شتقبل(.

علي مطر
االأمين،  المترجم  ال�شاعر بحق، 
ال��ن��ب��ي��ل وال�����ش��ّف��اف، ال��م��ق��ّل في 
الكالم، المكثر ات�شااًل بال�جدان 

)الم�شتقبل(.

غ�شان جواد
ب�شام �شاحب ف�شل 
ع����ل����ى م���ج���م����ع���ة 
ك����������ب����������ي����������رة م������ن 
الذين  ال�������ش���ع���راء 
ب���ع���ده، حتى  اأت�������ا 
ذلك  يعلن�ا  لم  ل� 

)الم�شتقبل(.

ناظم ال�شّيد
ك���ت���ب���ه ت����رك����ت ف���ّي 
اأظن  ب��ال��غ��اًً.  اأث�����راً 
من  ج��������������زءاً  اأن 
�������ش������ع������ري ي�����ق������م 
هذه  اأن��ق��ا���ص  على 
داخلي  ف��ي  ال��ك��ت��ب 

)الم�شتقبل(.

فيديل �شبيتي
ه������������ذا ال�����رح�����ي�����ل 
المفاجئ �شيعيدنا اإلى الق�شائد 
نقراأها مجّدداً، وعندها �شتت�شح 
والحياة  ال��م���ت  �ش�رتا  م��ج��ّدداً 
التي  ال�����ش��ع��ري��ة  ب�����ّش��ام  روح  ف���ي 
مخّيالتنا  ف����ي  ت����ه�����م  ت���رك���ه���ا 

)الم�شتقبل(.

رامي االأمين
وخارجها.  ال��م��دي��ن��ة  ف���ي  ع��ا���ص 
اأو  راأي��ت��ه في حانة  اأنني  اأذك��ر  ال 

مقهى )الملحق(.

مازن معروف
مجم�عات ب�ّشام حجار ال�شعرية 
المكتبات،  ف��ي  ال��ح�����ش���ر  قليلة 
القليل  ن��ف�����ش��ه،  ح���ّج���ار  ك��ب�����ّش��ام 
المدينة  م�����ش��ه��د  ف���ي  ال��ح�����ش���ر 

)النهار(.

زينب ع�ّشاف
بالمقل�ب،  ح��ّج��ار  ب�����ّش��ام  ق����راأُت 
قراأُت  ما  اأول  ق��راأُت  اأنني  اأق�شد 
"تف�شير  االأخ�����ي�����ر  ك���ت���اب���ه  ل�����ه 
الرخام". وبعد ذلك رحُت اأفّت�ص 
عن بقّية كتبه. فّكرُت في ما بعد 
باأنه من االأجمل قراءة ال�شعراء 
االآخر  من  قراءتهم  بالمقل�ب، 

)اأوان(.

وكّ�نت  حجار،  ب�ّشام  ق��راءة  في  اللبنانيين  ناف�شُت  اأنني  االدع��اء  يمكن 
راأياً في ما يكتب ويترجم. ويمكن تلخي�ص هذا الراأي في هذه الجملة 
ال�شغيرة: ق�شيدة ب�شام حّجار ومقالته وترجمته تحمل عالمة الحلم 
جهاد،  كاظم  ه�  ومترجم  �شاعر  بها  ن��ّ�ه  فقد  الترجمة  اأم��ا  والتنا�شق.  والنظام 
واعتبرها �شافية واإبداعية، وهي �شهادة ال ت�شمح باإ�شافة �شيء اآخر. واأما الكتابة 
النثرية فاإنني اأ�شتطيع اأن اأق�ل اإنه حّقق فيها تلك الت�اأمة النادرة بين االن�شياق 
على  عالمة  ه�  ال��ذي  العقل  وراء  االن�شياق  وبين  ال�شاعر،  ه���ى  ال��ه���ى؛  وراء 

االإن�شان. بين االن�شياق وراء لغة النثر، وبين لغة ال�شعر اال�شتعارية.
�شن�ات  النثر،  ق�شيدة  �شعراء  من  الناجحين  �شاأن  �شاأنه  حجار،  ب�شام  ق�ّشم  لقد 
عمره على ثالثة حق�ل معرفية �شائكة. واإنه الأمر في غاية ال�شع�بة اأن تنتقل 
منف�شم�ن  اأنهم  ال�شعراء  ه���ؤالء  ي�شعر  اأن  الطبيعي  من  اإذ  الحق�ل،  ه��ذه  بين 
االكتفاء  ي��ت��ّم  النثر  ففي  العقلية.  واالأن�����ش��ط��ة  االأدب��ي��ة  االأج��ن��ا���ص  بين  يعي�ش�ن 
بالنظر اإلى ال�شيء القريب. بل اإنك تعي�ص في ال�شيء القريب. وفي ال�شعر يك�ن 
عليك  البعيد.  نح�  تنظر  اأن  عليك  منب�شطة  اأر���ص  اإل��ى  اأن��ك جئت  اإح�شا�ص  لك 
اأن  فينبغي  الترجمة  اأم��ا في  الم�شتقبل.  ترى  اأن��ك  اّدع��اء  دون  روؤي���ي��اً،  تك�ن  اأن 
ترى جّيداً بين االأ�شجار. اأن تك�ن لك اأ�شالة خا�شة، بحيث تبدو مجّرداً من كل 
تعبير فيرديناند فيرهي�شن.  اللغات، ح�شب  بين  �شّيد االختفاء  تك�ن  اأن  اأ�شالة. 
الروؤية بين  اأثناء خ��شهم مغامرة  النثر  اأغلب �شعراء ق�شيدة  وهذا ما يق�م به 
بذكر خم�شة  ال�شياق  لنف�شي في هذا  و�شاأ�شمح  اللغات.  بين  واالختفاء  االأ�شجار، 
�شعراء يكتب�ن ق�شيدة النثر: �شرك�ن ب�ل�ص، كاظم جهاد، خالد المعالي، �شاكر 
اأنهم  �شعدوا  اإذ  اأتحّدث عنه،  لعيبي واإ�شكندر حب�ص، اأجدهم يج�ّشدون فعلياً ما 
في  ح�شرت  الق�شيدة  ه��ذه  اأن  بحيث  نجاحها،  ذروة  اإل��ى  المترجمة  بالق�شيدة 
اللغة العربية باعتبارها "في مرحلة الالا�شتقرار". ومع اأن الراحل ب�شام حّجار 
الن�ص  يرفع  كان  فاإنه  تحديداً،  الرواية  النثر،  ترجمة  في  اإبداعية خا�شة  حّقق 
اللغات،  بطبيعة  ال���ع��ي  خا�شيَتي  بف�شل  ال��ب��ل���ري،  الن�ص  م�شاف  اإل��ى  االأ���ش��ل 
ب�شاعر  التذكير  من  بد  ال  ال�شياق  هذا  وفي  االمتثالية.  ال�شكالنية  من  والحذر 
اأثناء ترجمته  بني�ص  ال�شاعر محمد  النزاعية" ه�  "الق�شمة  �شّيد هذه  كان  اآخر 

لق�شيدة ماالرميه العظيمة "�شربة نرد ال تبطل الزهر".
االأول��ى. بل  بالدرجة  النثر  �شاعر ق�شيدة  ب�شام حجار.  ال�شاللة ينتمي  اإلى هذه 
اإن ق�شيدة النثر هي من جعله يقف على هذه التخ�م المت�شّعبة. تخ�م المعارف 
وال�شيرورات  وال�شعريات  وال��دالالت  واالأ�شاليب  واالأل�شنة  واللغات  والحدو�شات 
نف�شها.  تفر�ص  ال  فهي  راع����داً.  ���ش��ع��راً  لي�شت  النثر  ق�شيدة   )...( الم�شمرة. 
معجمه  ح�شر  حّجار  ب�شام  اأن  لنتذّكر  نف�شها.  تفر�ص  حتى  قليلة  فاإمكاناتها 
ال�شعري في ثالثين مفردة كتب بها اأجمل الق�شائد. اإنها ق�شيدة ت�شق طريقها 
ب�ا�شطة اأدوات مختلفة عن االأدوات التي نعرفها في ال�شعر العربي. لذلك ف�شاعر 
ال�شعب  من  يك�ن  وبالتالي  اأر���ش��ه.  كاأنها  اإليه،  تنتمي  يعتبرها  الق�شيدة  ه��ذه 
اإرثاً  مكّ�ناً من  عليه ت�شليمها اإلى اأي كان. ومع ذلك فه� يعتبرها اإرثاً جمياًل؛ 
ب�شكل مبهم" )ج.  اأحالمه  يتذّكر  "من  اإرَث  الهانئة" )كاظم جهاد(؛  "الب�شاطة 
م. غ. ل�كليزي�(. لذلك نجد العديد من اأنماط الفهم ال�شطحي لل�شعر عم�ماً، 
ه�  المطل�ب  اأن  حين  في  الفهم،  عدم  مق�لة  تكّرر  خ�ش��شاً،  النثر  ولق�شيدة 
التاأويل. تاأويل حلم ال فائدة من ورائه. اإنها عملية مده�شة ل� جّربها القارئ مّرة 
واحدة الأدمن عليها. ومن مّنا لم َيُتْق اإلى الذهاب في طريق ق�شيدة النثر الدائري. 

محمود عبد الغني

للّطق�ص(
ال�شه�ُة لّليل.
غير عارف اأن

الكّهن  ت��ّم  ال��ح��ّب 
لي به

من الحّب.

اأنت 
يا فكرتي

يا فكرة
الم�ت 
الغنّية 

بالغابات...

األ�شنة ال�ريقات
تهم�ص 

بحّب ال نظير له.

واأهب الغ�شن
ب����ل����ب����ل����ة ت�������ش���ّم���ى 

حكاية

لتغّني 
هكذا ط�ياًل

مثلما اإلى االأبد.

اأو ياأخذك

ال����ق����م����ر ح����ن�����ن����اً 
ب�شال�شل تبرق
من المعا�شم

عليك.  مقب��شة 
- عندها

ال تحّركين نف�شك
وت�ّدين

اأن تجدي لنف�شك 
اأغنية ليلّية

كما التي 
هكذا  ال����ب����ارح����ة 

ماتت.

في الختام 
يق�ل �شخ�ص 

من اثنين بعد:
لقد ع�شتك 

في الهجران.
في الختام يق�ل 

االآخر من االثنين 
بعد:

انظر؛ كل قريب
ه� هكذا بعيد،

هكذا بعيد.
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اإ�شالم يو�شف

تاأكل  ال���ع���اب���ري���ن  اأ������ش������ات  ه��م��ه��م��ة 
ال�����ش��ج��ر. ت���دف���ن ن���ب���رات ���ش���ت��ي في 
اأبحث  اأظ��ّل  واأب��ح��ث...  ج���ف االأدراج. 
الك�م�دين�  ت��ح��ت  ����ش����ٍت  ب��ق��اي��ا  ع���ن 
تحت ال�شرير وح�شّيته، ف�ق الدوالب، 
بلهاَء  �ش�رًة  تر�شم  التي  المراآة  داخل 

اأُ�شقط  يائ�شاً.  اأت��راج��ع  لكني  للزمن. 
واأن�شب  ال�����ش��م��ت.  ب��ال���ع��ة  ف��ي  نف�شي 
على  ميتة  كلماٍت  بقايا  ف��ي  اأظ��اف��ري 
ه�ايتي  اأف��ق��د  عندما  ال���ق��ت.  ق��ارع��ة 
ال اأجد �شيئاً اأفعله غير اأن اأتقّلب على 
ال�شهد  د  يتف�شّ حتى  اأنكحها  و�شادتي 

من مالءتها البي�شاء التي تاآكلت من 
فعل االحتكاك المزمن فبانت اأح�شاوؤها 
ال���ت���ي ع���اق���ت ���ش��ائ��ل��ي ال���م���ن����ّي ال���ذي 
ت�شّربته مراراً حتى االمتالء. ه�ايتي 
بالمحادثات  ال���ق��ت  اإزج����اء  ال���ح��ي��دة 
الفارغة التي ترّددها ورائي الجدران. 

واأ�شغي  واأت��ح��ّدث  اأتحّدث  ثم  اأتحّدث 
اأبكي  ال���م���ل���ل.  ي�������ش���اأم  وال  اأ����ش���غ���ي  ث���م 
الحجرة  ن�شف  تمتلىء  حتى  بحرقة 
اأُم��ي��ل��ه��ا كدلٍ�  ب��ال��م��ي��اه وم���ن ال���خ���ارج 
األ��ق��م ق��ط��رات��ه ج����ف العالم  ���ش��دىء 
فاأمنحه وعياً رومن�شياً بقيمة النحيب 

ي��ن��ق��دن��ي ك�شرة  األ��م��ي و  ل��ي��رّب��ت ع��ل��ى 
اأح�شائي.  ف��ى  فتنبت  اأم�شغها  ح��رف 
اأك��ت�����ش��ب ال��ق��درة ع��ل��ى ال��م��ح��ادث��ة مّرة 
م�شاجعة  م��ن  اأنتهي  وعندما  اأخ���رى 
ال��ح��رف اأذه����ب اإل���ى ال������ش��ادة الأعرف 
اأن���ه���ا خ��ائ��ن��ة م���ّر م���ن ع��ل��ي��ه��ا اآخ�����رون.

جاكلين �شالم

مرتبكة  ت���رن��ت���  اآذار.  ���ش��ه��ر  اإن����ه 
على  �شنم�شي  وف�ش�لها.  باأل�انها 
اأحذية  يلزمنا  اأقدامنا من جديد. 
ج��دي��دة م��ن ���ش��ن��ع ال��م��خ��ّي��ل��ة. في 
ن�شله،  ل��م  ال��ذي  اهلل  اإل��ى  الطريق 
العالم  في  االأط����ل  ه�  �شارع  وف��ي 
هذه  اأن  اأي��ق��ن��ُت   - �شتريت  ي���ن��غ   -
ال��م��دي��ن��ة خ���راف���ي���ة. ب����الد ل���م تعد 
البيج  ال��ل���ن  ����ش����داء.  وال  ب��ي�����ش��اء 
الخلطة  ل�����ن  ���ش��ي��ك���ن  ال��ك��ري��م��ي 
ت�رنت�  ال��م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة.  ال��ج��ي��ن��ي��ة 
م����ث����ال م�������ش���ّغ���ر ع����ن م��م��ل��ك��ة اهلل 
خليطاً  تحت�ي  اأن  من  ب��ّد  ال  التي 
التنّ�ع.  ه���ائ���ل  وث���ق���اف���ي���اً  ب�����ش��ري��اً 
اأن ُيقيم اهلل دواًل  فلي�ص بالمعق�ل 
ومقاطعات منف�شلة لكّل ل�ن وكل 
اأن اهلل  �شك في  ودي��ن. وال  طائفة 
األ�انهم  بكل  الب�شرية  اأف��راد  يعتبر 
اأبد  اإل���ى  �شيرعاهم  ال��ذي��ن  اأوالده 
الثقيل.  ال��ع��بء  لهذا  ي��ا  االآب��دي��ن. 
اأ�شرة �شغيرة هذه  فاالأم واالأب في 
ب�لد  العناية  ي�شتطيع�ن  ال  االأي��ام 
ال��ح��ال تعقيداً عند  واح��د، وي���زداد 
االأ�شر المهاجرة. كان اهلل في ع�ن 
اهلل ال��م���ك��ل اإل��ي��ه رع��اي��ة ك���ّل هذه 
ال�شع�ب ال�شديدة الغربة والحيرة. 
اأحذية  م��ن  ب���ّد  ال��ط��ري��ق ط���ي��ل وال 
تنتهي.  ال  ال��ت��ي  ل��ل��رح��الت  منا�شبة 
ي��ك���ن ف��ي مملكة اهلل  ل��ن  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
محالت  وال  االأحذية  ل�شنع  محاّلت 
ل�شنع الثياب الفاخرة والمج�هرات، 
والكتب  واالأق���الم  والكمبي�تر  التبغ 
وو���ش��ائ��ل ال���ق��اي��ة م��ن ال��ح��م��ل. ولن 
ال�شاهق  االإ�شمنت  ه��ذا  ه��ن��اك  ي��ك���ن 

الذي ي�شهق �ش�ب اهلل.
اإل���ي���ه في  اهلل ي��ن��ت��ظ��رن��ا ك���ي ن���ذه���ب 
الكتابة  ع���ن  ون���ك���ّف  اأب����دي����ة،  اإج������ازة 
والقراءة والتدخين وانتظار الحبيبة 
بمحّبته  ���ش��ي��اأخ��ذن��ا  اهلل  وال��ح��ب��ي��ب. 
و�شيحفظ وعده حين تحين ال�شاعة. 
بعطفك  ����ش���ت���اأخ���ذن���ا  م���ت���ى  اهلل  )ي�����ا 
الذين  نحن  علينا  وتنعم  ورح��م��ت��ك 
نم�شي اإليك بعي�ن تكاد تهتراأ وقل�ب 

تكاد تترّمد!(
لن ي�شمعني اهلل الي�م على ما اأعتقد، 
ح�شب  االأ���ش��ب���ع��ي��ة  عطلته  ف��ي  الأن���ه 
ال��ت��ق���ي��م ال��م�����ش��ي��ح��ي. ف��ال��ي���م اأح���د، 

الي�م ال�شابع الذي فيه ا�شتراح.
اإجازته.  ف��ي  اهلل  يفعل  م��اذا  اأدري  ال 

ماذا  بالتالي  والاأع����رف 
يفعل بقية اأيام االأ�شب�ع. 
لقد فعل ما فعل وانتهى 
ولّ�ننا  خ��ل��ق��ن��ا  االأم������ر. 
واأبعدنا عن وجهه كمن 
يريد التهّرب من فعلته، 
وي����رف���������ص ه������ذا ال���ع���ام 
وجهه  ي��دي��ر  اأن  اأي�����ش��اً 
اإل���ي���ن���ا وي��ت��ف��ّق��د اأح������ال 
الحزينة.  ال��رع��ي��ة  ه��ذه 
ل���ي�������ص ك����ل ال���ب�������ش���ر في 
حزانى  والعالم  ت�رنت� 
اأن اهلل  ب��ال��ت��اأك��ي��د، رغ���م 
ي���ط���م���رن���ا  اأن  ح����������اول 
بالثلج على مدار ال�شتاء 

الط�يل. لكننا ما زلنا هنا. 
المرج"  وب��ان  الثلج  "ذاب 

متاهة.  ك��ّل��ه��ا،  ال���ط���رق���ات  واأم���ام���ن���ا 
الثلج لي�ص من �شنع اهلل وال القنابل 
وال���ح���روب. اب��ن االإن�����ش��ان ع��اث فيها 
مزيداً  ي�م  كل  عقله  ويجترح  ف�شاداً، 
اأح��الم��ن��ا تنزلق نح�  ال���ك����ارث.  م��ن 
العتمة، والهاوية في متناول الجميع. 
ك����ل خط�ة  ف����ي  م��ت��ح��ف��ظ��ة  اأ�����ش����ي����ُر 
الذهن  ي��ب��ق��ى  اأن  ���ش��ع��ب  اأخ���ط����ه���ا. 
الطريق.  ط�����ال  ب��ال��ح��ذاء  م��رت��ب��ط��اً 
في  مقيمة  �شديقة  ���ش���ؤال  واأت���ذّك���ر 
����ش����ري���ا: ك��ي��ف الت��ت��زح��ل��ق���ن، كيف 
تم�ش�ن اإلى بي�تكم واأعمالكم ب�شالم 

حين ت�شتّد الع�ا�شف الثلجية؟
اأع����رف ام�����راأة اإي��ران��ي��ة - ك��ن��دي��ة لم 
ف��ج��ل�����ش��ْت حزينة  ه���ن���ا  ع���م���اًل  ت���ج���د 
والمراأة  ال�شجن  ع��ن  ق�ش�شاً  تكتب 
وع���ن ت��ج��رب��ت��ه��ا ف��ي ب���الده���ا، وكانت 
هدى.  غير  على  ال��ط��رق��ات  ت��اأخ��ذه��ا 
و�شكرت  �شيارة.  و�شدمتها  تزحلقت 
اهلل حين اأُ�شيب ظهرها بعطب لي�ص 
اأث��ره لم تعد ق��ادرة على  بليغاً، وعلى 
العمل. تم التع�ي�ص لها بمبلغ مادي 
معق�ل، مّكنها من �شراء بيت. اأ�شبح 
من�ش�رة  وك��ت��ب  بيت  ت���رن��ت���  ف��ي  لها 

وظهر ن�شف مك�ش�ر. 
ت�رنت�  اآذار  ع��ن  اأت��ح��دث  ك��ن��ت  ن��ع��م، 
اإل����ى نقطة  ف��ل��ن��ع��د  ع���ن اهلل،  ول��ي�����ص 
ال�شفر. كان م�ش�ار البارحة جمياًل. 
اأن  ا�شتطعنا  اأ���ش��ه��ر  م��ن��ذ  م���رة  الأول 
نم�شي وظه�رنا م�شتقيمة ال برد يل�شع 
المت�شاقط  الثلج  يت�شاقط.  ثلج  وال 
م��ن��ذ اأ���ش��ب���ع ف��ي اآخ���ر ع��ا���ش��ف��ة لهذا 

العام، كان منهكاً مت�شخاً، يذوب على 
الط�يلة  ال�ش�ارع  اأر�شفة  على  مهل 

والق�شيرة وال�شاحات.
اخترناه  ال������ذي  ال���ط���ري���ق  ه�����ذا  ف����ي 
يافطات  ن����ق����راأ  ك���ن���ا  ف���ي���ه،  ال���م�������ش���ّي 
ما  اهلل،  يا  بها.  نعبر  التي  المحالت 
الحالل في  الماأك�الت  اأكثر محالت 
ال�شارع. هنا خ�شار ح��الل، خبز  هذا 
ح����الل، ب��ي��ت��زا ح����الل، وم����اء حالل. 
بالفار�شي،  بالهندي،  مكت�ب  بع�شها 
�شاألتني  ب���االإن���ك���ل���ي���زي.  ب���ال���ع���رب���ي، 
ع����ن معنى  ال���روم���ان���ي���ة  ���ش��دي��ق��ت��ي 
اللحم  ب��اع��ت��ق��ادي  ق��ل��ت:  "حالل". 
ال����ح����الل، ه���� ال���م���ذب����ح ع��ل��ى جهة 
الِقبلة وبال�شرورة اأن ينفر منه الدم 

حين الذبح. 
الدم،  منها  ينفر  الذبائح   كل  قالت: 
اإلى  وت��ق���د  اهلل  مملكة  الجهات  وك��ل 

الجنة اأو الجحيم.
�شردُت واأنا اأقراأ اأ�شماء ال�ش�ارع. اأ�شماء 
م�شاعفة.  بغربة  ُت�شعرني  ال�����ش���ارع 
اأ���ش��ع��ر ب��ذن��ب الأن���ن���ي ال اأع�����رف كيف 
اأت��ل��ّف��ظ ه��ذه االأ���ش��م��اء ال��ت��ي ال تعني 
اأ�شت�قف  اأن  ل��ي  ويخطر  �شيئاً.  ل��ي 
له  واأب����ح  اأ���ش��ادف��ه  اأ�شيل  كندي  اأول 
ال�ش�ارع.  اأ�شماء  اتجاه  م�شاعري  عن 
لمعاني  ق��ام������ش��اً  ي�����ش��ع���ا  اأن  ي��ج��ب 
ال�ش�ارع، لعّل ذلك يخفف من غربتي 
واأق�ل  ال�شرود  اأبالغ في  االأق��ل.  على 
�شي�شبح  اآخر،  ربما في زمن  لنف�شي، 
عربية  اأ�شماء  ت�رنت�،  في  ل�ش�ارعنا 
ه�  كما  وي�نانية،  و�شينية  وهندية 
المقاهي  اأ�شماء  اإل��ى  بالن�شبة  الحال 

والمطاعم. 
اأنه  يبدو  بمقهى،  مررنا 
ت�ن�شي، كان هناك َجَمٌل 
الجمل  ال��ي��اف��ط��ة.  ع��ل��ى 
رم�ز  م��ن  رم��ز  ال�شامخ 
لعله  �����ش����ك.  ال  االأم��������ة 
الدخ�ل  �شائب  اختيار 
�شحراوية  واح�����ة  اإل�����ى 

افترا�شية. 
مقهى  ن����ظ����ري  ول����ف����ت 
النه�شة"  "مقهى  ا�شمه 
ك����ان ي��ن��ب��ع��ث م��ن��ه عزف 
جميل على الغيتار. قالت 
هنا  ال�شاعرة:  �شديقتي 
ينّظم�ن قراءات �شعرية 
ح�شرت  اأن  و���ش��ب��ق  اأح��ي��ان��اً 
فيها.  و����ش���ارك���ت  ب��ع�����ش��ه��ا 
مني  طلب  �شحافياً  واأت��ذك��ر  ابت�شم 
ح�اراً مّرة، و�شاألني فيه "حّدثينا عن 
النه�شة العربية في كندا" فقلت له: 
اأرج�ك احذف هذا ال�ش�ؤال، ودعنا في 
النه�شة  هذه  اأ�شرار  �شاأحفظ  حالنا. 

ولن اأب�ح بها الأحد. 
النه�شة"  "مقهى  ���ش��اح��ب  دع���ان���ا 
الدخ�ل،  اإل����ى  ي���ن��ان��ي،  اأن����ه  وي���ب���دو 
ول��ك��ن��ن��ا اك��ت��ف��ي��ن��ا ب��اال���ش��ت��ط��الع ومن 
ث���م م���ا���ش��ل��ة ال�����ش��ي��ر اإل�����ى ح��ي��ث ال 
�شتق�دنا  اأين  اإلى  اإال اهلل  اأحد يعرف 
ق�ا�شم  ل��ه��م  ال��خ��ط���ات.ال��ي���ن��ان��ي���ن 
ال��ع��رب��ي��ة وم���ا يزال�ن  م�����ش��ت��رك��ة م��ع 
يحاول�ن اأن ينه�ش�ا، وما نزال نحن 
ونحاول  �شيفيري�ص  ج�رج  نقراأ  وهم 

اأن ننه�ص. 
بال�شيارات  م���زدح���م���ة  ال����ط����رق����ات 
الر�شيف ب�شر وكالب  كالعادة، وعلى 
ودّراج�����ات ن��اري��ة. ك��ل ي��ت��ح��ّدث بلكنة 
ولغة ال يفهمها اإال ال�شخ�ص المرافق 
اأم����ام م��ح��الت الخ�شار  ت���ّق��ف��ن��ا  ل���ه. 
محالت  خ�������ارج  ع���ل���ى  ال���م���ع���رو����ش���ة 
وال�شيني�ن  ال��ه��ن���د  ه��ن��ا  ال��ب��ق��ال��ة. 
اأرخ�ص  ب��اأ���ش��ع��ار  ال��خ�����ش��ار  ي��ب��ي��ع���ن 
قلنا  ال��ك��ب��ي��رة.  المجّمعات  ف��ي  منها 
�شن�شتري ما نحتاج في طريق الع�دة 
بعد  ل�شديقتي:  قلت  ال�شير.  وتابعنا 
�شن�ات من االإقامة في هذه المدينة 
واأتعّرف  اأكت�شفها  زل��ت  ما  ال�شخمة 
ب��ع��ي��ن م��ل��ت��ب�����ش��ة ال ه���ي عين  اإل���ي���ه���ا 

ال�شائح وال عين المقيم. 
���ش��دي��ق��ت��ي ا����ش���ت���اأذن���ت ودخ���ل���ت اإل���ى 

عجل.  على  وخ��رج��ت  م��ارك��ت  �ش�بر 
اإنها  وق����ال����ت  م�����ا،  ح����اج����ة  ا����ش���ت���رت 
ماذا  االآن  اأع����رف  ال  م��ل��ّح��ة.  ح��اج��ة 
التي  الملّحة  الحاجة  ه��ذه  اأ�شّميها 
بال�شتيكية  اأداة  اإن���ه���ا  ا���ش��ت��رت��ه��ا. 
ُت�����ش��ت��خ��دم ل��ت��ج��م��ي��ع ال��ق��م��ام��ة بعد 
تحتاجها  �شديقتي  البيت.  تكني�ص 
كي تجمع فيها ف�شالت القطة التي 
وتكتب  ت�ؤن�ص وحدتها،  تعي�ص معها، 
تحب  �شديقتي  اأي�����ش��اً.  ���ش��ع��راً  فيها 
ت�شعها  ت�شافر  وح��ي��ن  ج���داً،  القطة 
في بيت مخ�ش�ص لح�شانة القطط، 
وتاأخذها حين تع�د. �شديقتي تق�ل 
اإن ح�شانة القطة لي�م واحد تكلف 7 
دوالرات فقط. ثم ت�شيف مبت�شمة: 
اإنها مهنة الباأ�ص بها. لماذا ال تكتبي 
قطط،  كمربية  ال��ح��ارة  ف��ي  اإع���الن���اً 
في  لرعايتها  عّدة  قططاً  ت�شتقبلين 
القطط  تحّبين  اأن��ت  فقلت:  البيت؟ 
اأكثر مّني، وعندك بيت وخبرة كندية 
و�شبر ط�يل، وعلى و�شك التقاعد يا 

عزيزتي، فّكري في االأمر جّيداً.  
جل�شنا في مقهى كندي، لي�ص ي�نانياً 
وحينها  القه�ة.  نحت�شي  عربياً،  وال 
اأخذنا نتفّرج على األب�م �ش�ر عن رحلة 
حّدثنتي  االأرجنتين.  اإل��ى  ال�شديقة 
بيت  اأ�شب�عين في  لمّدة  اإقامتها  عن 
للكّتاب. لقد عادت مذه�لة، تق�ل اإن 
وخ�ف  فقر  هناك  بائ�شة،  الخدمات 
دائم من ال�شرقات والع�شابات، ولكن 
االأهالي طّيب�ن وخا�شة في المناطق 
الريفية. وب�شع�بة ا�شتطاعت ترتيب 
المجاور.  ال��ري��ف  ف��ي  �شعرية  ق���راءة 
ون�شائهم  الفالحين  كثير من  ح�شر 
خبزاً  ال�شكر  لها  ق��ّدم���ا  واأوالده�����م. 
االأم�شية  انتهاء  بعد  ونقانق  وجبناً 
في  زيارتهم  اإل��ى  ودع���ه��ا  ال�شعرية، 

بي�تهم وحق�لهم. 
االأول  ك��ان هّمنا  ال��ع���دة  ف��ي ط��ري��ق 
ال�شيارة  االأوان.  ف���ات  قبل  ن�شل  اأن 
م���رك����ن���ة ف����ي ك������راج ب���ع���ي���د، وم�����ّدة 
الثمن  م��دف���ع  ه��ن��اك  ال�شيارة  ب��ق��اء 
بالدقيقة، واأي تاأخير ي�شت�جب دفع 
غرامة. الب�لي�ص في المر�شاد دوماً. 
في مملكة اهلل لن يك�ن ثمة �شيارات 
اأدري  وال  م���رور،  واإ���ش��ارات  وب�لي�ص 
البع�ص،  ببع�شنا  �شن�شطدم  كنا  اإن 
ن��ح��ن ال��ب�����ش��ر ال��ذي��ن ل��م ن��خ��رج من 

المتاهة بعد.

متاأّملة ومتل�ش�ص.
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محمد عريقات

1- دخول البيت
الكلُّ يدخل�ن

حتى ال�شريد يدخل واهماً
جمرته في اليد

باِب  مقب�ص  ع��ل��ى  وتقطيبٌة 
الظن�ن

تغلب الغريزُة الطبَع، اأحياناً،
ف��ي��رغ��ب ال���م���رُء ال����ل����َج اإلى 

بيته
مثلما ل� كان كهفاً

في تزاحم الفري�شة والذئاب
حيث الن�ش�ر من عٍل تح�م

�شاعٍة  م���ث���ل  ي������رّن  وال������ق�����ُت 
اأثرّية

وه�  ي�شقى  الكائَن  يجعل  ما 
ف�ي المنفى

اأاّل فرق بين البيت والمرعى
اأو بينه والمتاجر الكبيرة

والباعُة  ال��ع��د���ش��اُت  ت��رق��ب��ك 
كالفري�شة،

ف��������ق ال�������زن�������اد االأ�������ش������اب������ُع، 
والعي�ن

مغاراٌت تتدّلى
من مجاهيَل �شحيقة. 

اأحياناً، تدخله من جهة اأخرى
درءاً للريبة وانتقام القفل

تدخله كالل�ّص
متل�ش�شاً مثل فالح هرم

نافذة  م����ن  ح���ق���لَ���ه  م����راق����ب����اً 
مهترئة.

ال���ب���ع�������ُص،  ال ي�����ش��ل���ن، فال 
يدخل�ن

الأن����ه����م  ����ش���اع����ا ف����ي زحمة 
الحياة.

2- �شّنارات
ي�مياً، اأكاد اأرى من بعيد

واأنا ف�ق ج�شر عتيق،
في  تلمع  �شناراتهم   - رج��ااًل 

اله�اء،
مثل  الماء  جبهة  على  ته�ي 

ال�شفرات
طال انتظاُر بع�شهم،

كما ل� اأنهم َيْرم�َن �شّناراتهم 
من على ظهر ده�ر �شحيقة.

نزلُت ذات ي�م اإلى ال�شاطىء
المجرى  ت���دّف���ق  ع���ن  ب��ح��ث��اً 

الذي خّلفُته ورائي
وال  ب��ي��دي،  �شنارتي  تكن  ل��م 

فاأ�شي، وال ع�شا الطريق
�شرت اأرقُب الماَء

يجري �شافياً
حتى راأيُت ال�جَه منعك�شاً

الم�ُج  ي��دف��ع��ه  واأن�����ٍف  ب��ن��دب��ٍة 
فجاأًة،

لُيلقي به عند �شخرة،
حا�شرة مّرة ومنغمرة

راأيُت فجاأة �شمكة
تنق�ّص من بين االأ�شنات،

تمخُر المحجرين والج�انب
كما ل� اأنها مركٌب غريق

عافه القرا�شنة.

3- م�شافات نقطعها
الم�شافات قد تقطعها قدٌم اأو 

طائر
الُم�شّنِن  المنجِل  التماعُة  اأو 

الملقى على الكتف اليمنى
للمالك الملّثم بال�ش�اد

الربيع اآٍت فال تهزاأوا
ال�����������ردة قبل  ت����ك�����ي����رة  م�����ن 

انبثاقها
وال من خطى العج�ز م�شتنداً 

اإلى عكازة الخريف

تخّيل�ا اأنني اأم�شك بالحرمِل 
والكاف�ر معاً

باإكليل زهر وبدلة �ش�داء
اأمّد يدي م�شافحاً هذا وذاك

وفي غفلة ما، اأ�شك دّب��ص ما 
بعد الحياة،

في قلب الفري�شة.

تخّيل�ا اأن الم�شافة التي كان 
على القلب اأْن يح�شيها

ب�شبعين �شنة
�شارْت في مهدها حطباً

اأن  يمكن  الخر�شاء  الحجارُة 
تظّل �شامتة

حتى اآخر قطرة ماء
بعدها،

تختفي الم�شافة،
بينها والنقي�ص.

اأكثَر  ال�شمُت  ي�شبح  حينها 
االأ�شياء �شط�ة

حتى الطبل به يعثُر.

الم�شافَة  اأق���ط���ع  اأن  اأردُت 
ال�شغيرة والكبيرة

باالأثر نف�شه
لكّن المنظَر هالني،

ال�شيء  اأدّون  اأن  اأردُت  حينما 
ال�حيَد المنجز في حياتي:

نظرُت،
القطرة  تل�  القطرَة  فاألفيُت 

من دمي
ت�ّشاقط خلفي

ف�ق الرمل، 
والريُح تمح� االأثر.

هاتف الجنابي

بت�ح�ص  اأح��ّب��ِك  واأن���ا  كمجن�ن،  يت�شّرف  الليل 
واالأماني  ج���دوى،  دون  وج��ه��ِك  اأت�����ش��ّي��د  غ��اب��ة، 
اأذن�������ي. ح��ي��ث ال��خ��ي��ب��ة ت�ش�د  ب��ع��ي��دة ك�����ش��ح��م��ة 

التفا�شيل، واالأمل ملقى في خزانة االأحذية.
ح�ش�رِك من ي�شتطيع اإ�شالح روحي من الفقر، 
بالطماأنينة  المكتنزة  بالقمح،  الغنية  روح���ِك 
اأمامي  المتدحرجة  االأوق��ات  كل  واالأ�شدقاء... 
المتقافزة كجندب مري�ص،  االأي��ام  َن��ْرد،  كحجر 
بدمي  تع�د  اأق��ل،  ِبرهان  نف�ص  ك��لَّ  اإليِك  ت�شعى 
ك��ال���ف��اة... قلبي  ب��اردة  المقا�شل  م��زاري��ب  من 
بعّكازه  اإل���ي���ه  ن���اف���ذة ج���ّرن���ي  ك���زج���اج  ال��م��ه�����ّش��م 
المعق�د  الر�شيف  م���ازح،  ك�شيطاٍن  المعق�ف 
االنك�شارات،  �شّلة  اإل��ى  �شحبني  كَر�َشن،  بقدمي 
ومن الباب الذي ا�شتيقظ ب�خزة المفتاح، اأطّلت 
غرفتي على عدم مجيئك. من اأفزع الح�شا�شين 
في خ�اء ليلي؟ و�شّتت م�شامعي الم�ث�قة منذ 

اأمد ب�تِد كلٍب مّيت؟
جرٍح  خلف  كقبٍر  المعتم  بخرابي،  العامر  واأن��ا 
اأف�شى  ما  هاج�ص  غير  برتقال،  ك�شجرة  م�شيء 
اله�اء،  ف���ي  ال��م��ح��ف���ر  وان�����ش��ح��اب��ِك  ب���ق���رب���ِك، 
البيت... ن��ح��� ج��ر���ص  االأخ���ي���رة  ال��خ��ط���ة  م���ن 
ال��ن��اف��ذة المغلقة  ي�����زورِك رغ���م  ال���ه����اء،  اأق���ّل���د 
لفٍم  ج��اع  الرغيف  م��ا  اإذا  الم�شرعة  ك�شندوق، 
واأف�شل...  ال�شل�شال  لعنة  م��ن  اأت��ف��ّل��ُت  مطبق، 
ال��ن��دم ي��ل��ت��ف ح���ل��ي، ك��اأف��ع��ى ف��ي ���ش��ح��ن ق�ّص، 
اإلى  ال�شلحفاة  �شبقته  يعبرني  ال��ذي  والن�شل 
اآخر الطريق... منتزعاً كل �شيء اأرهَق ح�ا�شك، 
و�شغفي بالكح�ل لم ُيم�ّص باأذى... ثمة دم�ع دبقة 
الرتيب  َلَف  الدَّ تنتظر  تترّب�ص خلف حنجرتي، 
من الذاكرة،  والفرح في القب� ال�شحيق يتعّتق! 
حيث عيني تت�شّرب العتمة جرعات، كان ال�شرير 
ينهرني بذراِع وح�ص، واالأ�شياء تمار�ص من ح�لي 
اإلى  اأننا ن�شير  وظيفتها بذاكرٍة م�شبقة، كما ل� 
االأعماق، بيَدْين مت�شابكَتْين ك�شجٍر مت�ح�ص...

النب�ص المت�شّنج ي�شرب بقب�شَتْيه �شدري، َك�َشَر 
غّلقت  حالما  الزجاج،  على  وانر�شَق  الروح  رتاَج 
تتخطى  ال��ب��الدة  ل���ْك...  ل�شُت  وق��ال��ت:  الن�افذ 
للخراب،  م��ك��ت���ف��ة  ب��دع��ة  وال�����ش��ب��ر  ال��ف��اج��ع��ة، 
وال��م��رارة لغٌم في  اأخ��رى،  تل�  اأهبط عن فّ�هة 

االأول�����ى...  اأح���رف���ِك  بت�شاعد  ال��م��ن��ذور  ح��ل��ق��ي 
اأتدّفق  ف���ارغ  وكبرميٍل  ال�شاعة،  ك��رّق��ا���ص  ق��ل��ٌق 

بال�ح�شة، عالٌق في �ش�ك رحيلِك 
النافرة  حياتي  اأََجلي...  اأتتّبع  المبل�ل  كالعهن 
على مراٍب  ي�مي  تحيل  المفتر�ص  ال�شياق  عن 
اأني  ل���ال  حانقة،  فري�شة  على  وتحيلني  ح��اذق، 
بقلٍم  �شقلها  واأخ��د���ص  بالكح�ل  عنقها  األ����ي 
لقطط  فارغة  علبة  واأتركها  عنها  اأقفز  عابث، 
بغّمازَتْيِك  الك�ن  اأ�شتحلف  وبابتذال  التنقيب، 

اأن يهداأ...
ب�شالبة ال�رق المقّ�ى اأقاوم غيابِك، حين الجثث 
اأكثر من مّيتة،  اأنك  اأدركُت  اإلى بي�تها،  ت�شّربت 
والخذالن كما ترغبين يظلل نافذتي باعتياد... 
�شّم  تد�ّص نظرتها عبر  واأخرى  وبعيٍن مغم�شة 
حمار  ب�شدَقْي  ي�شحك  العالم  اأراق��ب  الخياط، 
باأدوات  االنتحار  وفكرة  الخامجة،  م�شّرتي  من 
مطبخِك االأنيق ت�شّربت نح� م�شاماتي الفاغرة، 
المقبرة  وك�شجر  االإ�شعاف،  �شّيارة  و�ش�ل  ل�ال 
حياة  بقية  من  وكئيباً،  اأ�شعَث  غنائي  ينم�  راح 
كا�شدة. ببهجٍة  ال�ش�اهد  لتظلل  الم�ت  غافلِت 

من  بّد  ل  الدروب  تعُب  كان  اإذا 
مناداته، فال ت�صّمنه "ملاذا" لأنه 
حتيله  ل  تق�صرينا  على  �صيعكف 
ل  ا�صت�صالحها،  يجب  مراعَي 
الفوؤو�س  من  ابتكرناه  ما  تعّطل 
لفرك التاج، ل تنتج ثمارًا وتعكف 
تقنِت  ل  الإبط  اإىل  �صّمها  على 
�صالكيه... يقر�س  الذي  الو�صول 
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ال�صرير  وهذا  غائبة  واأنِت 
هذه  كالقمي�س،  علّي  الوا�صع 
كالقمي�س.  علّي  الوا�صعة  احلياة 
رائحتِك نابتة بني �صقوق اجلدران 
مدّمرة  وذكراِك  كالأع�صاب، 
البكاء... و�صك  على  كطفلة 
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غادُة ماتي�ص.



"لم اأعد اأنتمي اإلى االإن�شانية" قالها ل�تريام�ن احتجاجاً، 
قال  وبعدها  مجه�لة.  بئر  اإل���ى  الم�شطلح  ب��ه��ذا  ُملقياً 
اأر���ص اهلل".  اإل��ى  اأنتمي  "اأنا  اأيامه:  اأواخ��ر  في  الماغ�ط 
وبعيداً عن هذين؛ الغا�شب والمت�شاهل ل�"فكرة" االنتماء، 
في  تعي�ص  اأن  الي�م  يعني  فماذا  الحالي.  عالمنا  يتاأرجح 
ني�ي�رك اأو باري�ص اأو ط�كي� اأو ني�دلهي اأو بيروت؟ ماذا 
يعني ذلك اأكثر من تغيير في اللكنات وق�شمات ال�ج�ه؟ 
نف�شها،  ال�شريعة  وال���ج��ب��ات  ال��م��ق��اه��ي  �شال�شل  �شتجد 
الربح  برامج  ب�شع�بة،  �شباحاً  الم�شتيقظين  التالمذة 
الن�شر  بعملهم كمخلب  المتم�شكين  التلفزي�نية،  ال�شريع 
تراوح  التي  الل�ن  درج��ة  ه�  فقط  يختلف  ما  بفري�شة... 
بين الرمادي الفاتح واالأ�ش�د القاتم، وربما زاوية الروؤية 
قلياًل اأي�شاً، لكن الم�شهد نف�شه �شيتكّرر اأمامك: انتظار. 
االأزمة  وه��ل  انتمائها؟  اأزم��ة  ف�شلها:  الب�شرية  تعلن  هل 
في  اقت�شادية  ح��ق��اً  ه��ي  االأخ��ي��رة  العالمية  االقت�شادية 

عمقها؟ اأي عالم يت�شّكل الي�م بين اأيدينا اله�ّشة؟

عاطفة  ما،  رائحة  ما،  مدينة  اإل��ى  حنينك  الحنين.  لكنه 
فالفن  المفق�د.  الفردو�ص  منذ  الفن  وق���د  الحنين  ما. 
الجهة  وبين  بينك  �شخ�شية  عالقة  اإق��ام��ة  انتماء.  وه��م 

االأخرى. تجاوٌز للتعاطف نح� التبّني.

ال��ب��ري��د هنا  ف��ي م��راك��ز  ب��� ك��ث��ي��راً  األ���ن  اإدغ����ار  �شت�شادف 
الم�ظف طلبك  و�شي�شتغرب  بمئ�ّيته(.  االحتفاء  )ب�شبب 
�شاعر  "اإنه  ل��ه:  ت�شرح  ق��د  ب��ال��ذات.  ط���اب��ع��ه  لمجم�عة 
�شيخبرك  �شيئاً،  يفهم  ل��م  ال���ذي  ال��م���ظ��ف  ل��ك��ّن  كبير"، 
اأ�شتطيع  "اآ�شف معل�ماتك غير مكتملة ولن  كحّل اأخير: 
بنظره  ي�شيح  اأن  بعد  ي�شيح  ث��م  هذه"،  ر�شالتك  اإر���ش��ال 

عنك: "التالي".

دي��زن��ي الن��د وه���ل��ي���ود وال����ص فيغا�ص ثمة �شجرة  ق��رب 
�شغيرة تنبت على الر�شيف وال تلتزم بق�انين ال�شير، ثمة 
ثمة ح�شينية  يلعب.  نافذة مك�ش�ر وطفل مك�شيكي  زجاج 
تقام فيها �شعائر عا�ش�راء ونجمة �شدا�شية مر�ش�مة على 
حائط. ثمة ماليين وماليين ينام�ن كل ليلة ويحلم�ن 
يرى  ال  العالم  لكن  مت�شابهة...  اأح��الم��اً  مختلفة  بلغات 

�ش�ى تّن�رة مارلين م�نرو.
�شاأكتبِك اأميركا. امنحيني بع�ص ال�قت.
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يبدو باأن اأح��الم بيار اأبي �شعب قد 
اقت�شرت  ح��ت��ى  وتقّل�شت  تقّل�شت 
تحقيقه  على  يعمل  يتيم  حلم  على 
ي����رّد ع��ل��ي��ه عبده  اأن  ���ش��ن���ات:  م��ن��ذ 

وازن!
فال يكاد يمّر اأ�شب�ع اإال وي�شطنع اأبي 
�شعب حّجة لكتابة مقال ي�شتم فيه 
زميله ال�شابق في جريدة "الحياة"، 
ُمطلقاً عليه ا�شماً �شمجاً ومماًل، من 
كثرة تكراره له بات الئقاً به وحده، 
وه��ذا ما ح�شل على كل ح��ال، حيث 
"اأ�شتاذ  ب��ه:  يلّقب�نه  الكثيرون  ب��ات 
النكات  اآخ����ر  اأن  ح��ت��ى  عبقرين�". 
�ش�ف  ال�����ش��ع��راء  بع�ص  اأن  ال�شائعة 
عبده  فيه  ينا�شدون  بياناً  ي�ّقع�ن 
اأب��ي �شعب لتحقيق  ال��رّد على  وازن 

حلمه قبل حل�ل عيد ميالده.
واآخ������ر ف��ب��رك��ات اأب�����ي ���ش��ع��ب مقال 
"االأخبار"  مرا�شلي  اأحد  ل�شان  على 
مّرر من خالله �شتائمه �شّد ثالثة 
ُيكّن  ل���َم  ن��ع��رف  ال�����ش��ع��راء )ال  م���ن 
خارج  يعي�ص  �شحافي  مرا�شل  لهم 

كل  حياته،  ف��ي  يلتقهم  ول��م  لبنان، 
هذه الكراهية ال�شخ�شية!(، واأولهم 
ا�شتعمل  ال���ذي  وازن  عبده  بالطبع 
ف���ي و�شفه  ال���دم���ي���ة    - ال��م��را���ش��ل 
"اأ�شتاذ  اأي  نف�شه،  اأب��ي �شعب  تعبير 
عقل  ال�شاعر  وثانيهم  عبقرين�"، 
الع�يط حيث ا�شتكثر المرا�شل عليه 
اإن  ب��ل  ال��ح��اج،  اأن�����ش��ي  اأن يكتب عنه 
مرا�شل ال�شّبيك لّبيك الذي ا�شتعمله 
قام  الكلينيك�ص،  ك����رق  �شعب  اأب���ي 
بيار  م��ّرره��ا  التي  اللط�شة  بتحليل 
ع��ن ت���اأّث���ر ال��ع���ي��ط ب��اأن�����ش��ي الحاج! 
وثالثهم الزميل ماهر �شرف الدين 
المعت�ه  ب�"ال�شاعر  و�شفه  تّم  الذي 

اأحد �شي�ف بيروت"!
الغريبة  ال�����ش��ت��ي��م��ة  "�شياق"  اأم�����ا 
اأن�شي  ك��ان  اإذا  االآت���ي:  العجيبة فه� 
ال��ح��اج ق��د اأخ��ط��اأ ف��ي مديحه لعقل 
ارتكب  اأن  ل���ه  ���ش��ب��ق  ف��ق��د  ال��ع���ي��ط 
بمديحه  ذل��ك  من  اأكبر  "حماقة" 
المعت�ه"  ال�������ش���اع���ر  "لم�هبة 
)ول��ل��م��زي��د م��ن االإث�����ارة ُن�����ش��رت مع 

ه�ّية  ت�ؤكد  "قّراء"  ر�شائل  المقال 
"ال�شاعر المعت�ه"(!

المرا�شل  "ذائقة"  ت��ت��ط��اب��ق  ه��ك��ذا 
نعمته  ول���ّي  "ذائقة"  م��ع  الم�شكين 

)يا الأقدار المقاومين(!
"الحميمية" كما  ه��ذه  على  اهلل  ي��ا 
و�شف بيار هذه المقالة في تقديمه 
"الحميمية"  ه��ذه  على  اهلل  يا  لها! 

التي ال تلد اإال ال�شباب وال�شغينة!
ب��ي��ار اأب����� ال��ح��م��ي��م��ي��ة ب��ال��ط��ب��ع، وال 
بندقية  ظ����ل  اإال"في  ي���م���ار����ش���ه���ا 
اأما  دائ���م���اً.  ي��ق���ل  ك��م��ا  المقاومة" 
ال�15 عاماً في ظل الريال ال�شع�دي 

فتلك هف�ة ب�شيطة.
تاأتي  الُمفبركة  المقالة  بالمنا�شبة 
القد�ص"!  "بريد  م�����ش��ّم��ى  ت��ح��ت 
ت�شّ�روا! حفلة �شتائم و�شباب تحت 

م�شّمى "بريد القد�ص"!
ب��ال��ف��ع��ل ه���ي ذي ال��ق��د���ص وه���ي ذي 
طريقة  على  الفل�شطينية  الق�شية 

�شبية اإبراهيم االأمين.
توقيع: ال�ساحك ب�سبب

اآخر �سورة الُتقطت لبيار 
اأبي �سعب قبل لحظات
من تفجير نف�سه في 
مكتب عبده وازن
)وكاالت(


